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اإلهــــــداء

إلى كل ُمِحب لُِلغِة الكتاِب العزيز،
مها، مخلٍص في تعل
متفاٍن في َنْشِرها،
ذائٍد عن ِحياضها،

راٍج سياَدتها....
ُأهدي هذا الجهَد المتواضَع.

د. جمال عبد العزيز أحمد



ÜÉàμdG …ój ø«H

الحمد هللا اّلــذي أنزل على عبــده الكتاب، تبصــرًة وذكرى 
آله  وعلى  رســول اهللا،  على  ــالم  والس الة  والص األلبــاب،  ُألولي 
وصحبه ومن وااله، صالة وسالًما تدوم إلى يوم المآب.. وبعد،

فهذا هو كتاب «قواعــد الّنحو» يصدر في طبعته اُألولى، وقد 
ُشــرفُْت في تأليفه بتكليف من وزارة األوقاف والشــؤون الدينّية 
حَرصت  التشريف،  يَحوطه  تكليف  وهو  الشــقيقة،  ُعمان  بسلطنة 
فيه على وضوح الماّدة الصرفّية، وصفاء العرض، ويسر األسلوب، 
واالقتصار على ما ُيقيم اللسان، ويدفع اللحن، يَحُدوني في ذلك 
فقام  ال ينضبان،  اللذان  الَمِعينان  فُهما  رسوله ژ ،  وسّنُة  اهللا  كتاُب 
الكتاب على اآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوّية الشريفة، 
ــعر والّنثر الهادف الذي يبتغي اللغة في ثوبها الَقِشيب،  وعلى الش
وجاءت األمثلة ترمي إلى الفضيلة، وتركن إلى األخالق الكريمة، 
وتركز على االســتعمال اللغــوي الصحيح، وتنّبــه على األخطاء 
وهذا  مالك،  ابن  ألفية  بأبيات  القاعدة  وشــفعت  الشائعة،  اللغوية 
ب العلم  الكتاُب يناســب مستوى الدارسين المتوســطين من طال
العزيز،  الكتاب  لغة  فهم  إلى  ُوُصوالً  العربية  تعلم  في  والشــادِين 
عن  فيه  وَبُعْدُت  أســلوبها،  وسمّو  تراكيبها،  جالل  على  والوقوف 
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ؤى  ب اآلراء، واختالف الراإلغراب في العبارة أو الَميل إلى تشع
أن  أسأل  واهللاَ   ، ُمِخل وال إيجاز   ُمِمل إطناب  غير  في  والتوجيهات 
وأكرم  مأْمول،  خيــر  إنه  الَقبــول،  له  ويكتَب  العمــل،  بهذا  ينفع 
آله  وعلى  د  محم ســّيدنا  على  وبارك  وسلم،  اهللا  وصلى  مسؤول، 

وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين.

الدكتور جمال عبد العزيز أحمد
مسقط ـ سلطنة ُعمان
١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م



:¬ª«∏©Jh ¬ªq∏©J IQhô°Vh ƒëqædG á«ªgCG øY áe uó≤e

 من أقوال الصحابــة والتابعين في أهميــة تعلم النحو 
والُبعد عن الّلحن:

من   إلي  أحب فأســقط  أقرأ  يق ƒ : «ألن  الصد أبو بكر  قال 
أن أقرأ فألحن».

كما  القرآن  إعــراب  ــاب ƒ : «تعلموا  الخط عمر بــن  وقال 
َتَعلُمون حفظه».

ــاب ƒ : «مــن كان ُيحســن أن يتكلم  قــال عمر بن الخط
طريق  على  وإمــا  منافق  إما  فهــو  ال يتكّلمها،  هــو  ثم  الفصحى 
الّنفــاق»، وقــال: «تعّلموا العربّيــة فإنها تقوي العقــل وتزيد في 

المروءة».
أال  فأخاف  فلحنــت،  دعوت  «ربمــا  البصري:  الحســن  قال 
ُروه». «وسمع  ُيستجاب لي»، وقيل له: «إن لنا إمامًا يلحن؟ قال: َأخ
منه  ولســاني  يتكلم،  الذي  هذا  من  فقــال:  يلحن  رجًال  األعمش 

يتألم».
كتاب  ر  يفس برجل  ُأوَتى  أنس ƒ : «ال  مالك بن  اإلمام  يقول 
اهللا غيــر عالــم بلغة العــرب إال جعلته نــكاًال»، ويقــول اإلمام 
مجاهد بن جبر ƒ : «ال يحل ألحد يؤمــن باهللا واليوم اآلخر أن 

يتكلم في كتاب اهللا إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب».
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:¬ª«∏©Jh ƒësædG ºt∏©J á«ªgCG »a AÉª∏©dG ∫GƒbnCG

 معرفة الّنحو ضرورية ألهل الشريعة:
«معرفة الّنحو ـ وهو من علوم اللســان العربي وأحد أركانه ـ 
ضرورية على أهل الشــريعة؛ إذ مأخذ األحكام الشرعّية كّلها من 
والتابعين  الصحابة  من  وَنَقَلُتها  العرب،  بُلغة  وهي  نة  والس الكتاب 
العلوم  معرفة  من  بد  فال  لغاتهم،  من  مشــكالتها  وشــرح  عرب، 
أن  يتحّصل  والذي  الشريعة...  علم  أراد  لمن  اللسان  بهذا  المتعّلقة 

م فيها هو النحو». األهم المقد
علوم  والثالثون «في  السادس  الفصل  ـ  خلدون  البن  المقّدمة 

اللسان العربي».

 قال اإلمام السالمي:
هو  تعّلمه  للتلميذ  ينبغي  ما  فأّول  العلوم،  لسائر  لِم  كالس «الّنحو 
أخاف على طالب العلم  أخوف ما  علم النحو»، قال األصمعي: «إن 
 ـ إذا لم يعرف النحو ـ أن يدخل في قول النبي ژ : «من كذب علي
متعمدًا فليتبوأ َمْقَعَده من النار» ألنه لم يكن يلحن فيما يروى عنه، 

ة البهية. ة على الدرفإذا لحن فيه فقد كذب عليه» المواهب الُسني

:Ωƒ∏©dG πc ≈dEG móà¡e ¬«a ô uëÑàªdGh ,øjódG ∫ƒ°UCG øe π°UCG ƒëædG º∏Y

 علم األصول مستمد من علم النحو:
«ويســتمد علم األصول من ثالثة فنون، وهــي علم الكالم، 
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وعلم العربية، وعلم األحكام.. أما العربية فَألّن األدلة من الكتاب 
نة عربية». والس

اإلمام نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي في «شرح طلعة 
الشمس على األلفية».

«علم النحــو أصل من أصــول الدين ومعتمد مــن معتمدات 
الرد  في  الغضبية  «الصعقة  كتابه  في  الصرصري  الطوفي  الشــريعة»، 
َر في النحو اهتدى إلى كل العلوم»  على ُمْنِكري العربية»، «ومن َتَبح

اإلمام الشافعي نقًال عن شذرات الذهب البن العماد الحنبلي.

:ÜGôYE’G º∏Y á«ªgCG

قال ابن هشام: «فإن َأْوَلى ما تقترحه القرائح، وأعلى ما تجنح 
إلــى تحصيله الجوانح، ما يتيســر مــن فهم كتــاب اهللا الُمنزل، 
ويتضــح من معنى حديــث نبّيه المرســل؛ فإنهما الوســيلة إلى 
السعادة األبدية، والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، 
مغني  الصواب»  صــوب  إلى  الهادي  اإلعــراب  علم  ذلك  وأصل 

اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري.

:ˆG ÜÉàμd i só°üàj øªd IQhô°V ƒëædG áaô©e

قال ســماحة الشــيخ العّالمة أحمد بن حمد الخليلي المفتي 
العام لسلطنة ُعمان:

أساسي  شرط  وهو  اإلعراب،  معرفة  ــر  المفس شــروط  «ومن 
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أن  ال يمكن  النحو  ِعْلــِم  ِمْن  له   ال َحظ َمْن  فإن  القرآن،  لتفســير 
علم  قواعد  وضــع  كان  وقــد  التنزيل،  مقاصــد  فهــم  إلى  يرقى 

اإلعراِب َألْجِل َصْوِن القرآِن عن الخطأ».
الشــيخ  لســماحة  التنزيل  بيان  مــن  أنوار  التفســير  جواهر 

أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة ُعمان.
يستقيم  أن  عنه  والكتابة  القرآن  في  ى  يتصد لباحث  كان  «فما 

له فيه رأي، أو يصح حكم إال أن يكون فقيًها في العربية».
«مع القرآن في دراســة مســتلهمة» لألســتاذ علــي الّنجدي 

ناصف.

:AÉàaE’G •hô°T øe •ô°T ƒëædÉH º∏©dG

«ويشــترط أن يكون المفتــي عالًِما بالنحــو واإلعراب، فقد 
لإلمام  البرهــان  ومقاصدها»  األلفــاظ  معاني  باختالفــه  يختلف 

الجويني.

:OÉ¡àL’G á«∏gCGh ƒëædG

«إنما َتْحُصــُل أهلية االجتهاد لمن َعلم أمــورًا: أحدها كتاب 
اهللا.. ولسان العرب لغة وإعرابًا؛ ألن الشرع ورد بالعربية...».. وأّما 
الِفقه فاحتياجه إلى النحــو ظاهر للمقّلد في عّدة أبواب كاألقارير 
الق والعتق ونحــوه، وللمجتهد في كل باب؛ ألن النحو من  والط

جملة شروط االجتهاد المطلق» المطالع السعيدة للسيوطي.
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:øj uódG Ωƒ∏Y »a ádB’G ∫Éªc ƒëædG º∏Y

«فِعْلُم العربيِة ـ على ما تســمع ـ من خــاص ما يحتاج إليه 
اإلنسان لجماله في دنياه، وكمال آلته في علوم دينه، وعلى حسب 
م العالِم فيه وتأّخره يكون رجحانه ونقصانه إذا ناظر أو صنف،  تقد
وهذا َأْمٌر يســتغنى بشهرته عن االستشــهاد له واالحتجاج عليه». 

أبو هالل العسكري «المعجم في بقية األشياء».

:Üƒ©°ûdG áfÉμeh á¨∏dG

في  أمره  كان  إال  وال انحطــت  ذّل،  إال  شــعب  لغة  ذلت  «ما 
فرضًا  لغته  المســتعِمر  األجنبي  يفرض  هــذا  ومن  وإدبار،  ذهاب 
على األمة المســتعَمرة، ويركبهــم بها، ويشــعرهم بعظمته فيها، 
ويســتلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليها أحكامــًا ثالثة في عمل 
واحد، أما األول َفَحْبُس لغتهم في لغته ســجنًا مؤبدًا..». مصطفى 

صادق الرافعي.

:äÉ¨∏dG Ió«°S á«Hô©dG

جميع  اكتسحت  الناس  وبين  بينها  ُخلَي  إذا  العربية  اللغة  «إن 
فألّن  كّله  العاَلم  للغات  سيادتها  أما  لغات،  من  طريقها  يعترض  ما 
فقال تعالى :  بحفظــه،   8 اهللا  وتكّفل  بهــا،  نزل  الخاتم  الكتاب 
ر  فهي لغة محفوظة، وقد قر ،﴾ m l k j i h g ﴿
اليوم  الســيادة  بها  يظن  التي  اللغات  أن  المحدثــون  اللغة  علماء 
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عبد التّواب  رمضان  التغّير..»  عادية  نفســها  عن  تدفع  أن  ال تملك 
«فصول في ِفقه العربية».

:ó¡àéªdG •hô°T øe á«Hô©dG ºt∏©J

ـ : قال اإلمام الشاطبي ـ رحمه اهللا تعالى 
ـ  وفروعًا  أصوًال  ـ  فيها  والمتكّلم  الشــريعة  في  الناظر  «َعَلى 
أمران؛ أحدهما أال يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيًا أو 
كالعربي في كونه عارفًا بلســان العرب، بالغًا فيه مبالغ العرب أو 
وَمْن  والفراء  والكسائي  وسيبويه  كالخليل  المتقدمين  األئمة  مبالغ 

أشبههم وداناهم..» االعتصام للشاطبي.

:≥£æª∏d ìÓ°UEGh ¿É°ù∏d ºjƒ≤J á«Hô©dG ºt∏©J

يتعّلم  الرجل  «أرأيت  ســئل:  أنه  الحسن  عن  وهب  ابن  َج  خر
العربية ليقيم بها لسانه، ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلْمها؛ 

فإن الرجل يقرأ، َفَيْعَيا بوجهها فيهلك».

:á«Hô©dG ºt∏©J ÜƒLh

قال اإلمام الشافعي: «يجب على كل مسلم أن يتعّلم من لسان 
«ومعرفة  الماوردي:  وقــال  فرضه»  أداء  في  جهده  يبلغه  ما  العرب 

لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره».
نقًال عن الشوكاني في «إرشاد الفحول».
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:ˆG ≈dEG äÉHô≤dG uπ nLnCG øe áHôbh ÖLGh á«Hô©dG º«∏©J

ين، وأن  قال ابن رســالن: «وخالصة القول أن العربية من الد
إلى  القربـات   أجل مـن  قربة  نة  والس الكتاب  مقاصد  لفهم  تعّلمها 

اهللا 8 وأن معرفَة ما يقيم به المسلم َفْرَضه فرَض واجٌب».
«فضل العربية ووجوب تعّلمها على المســلمين»، عبد اهللا بن 

محمد بن سعيد بن رسالن.

:ó¡àéªdG •hô°T øe á«Hô©dG ¿É≤JEG

وتصريفًا،  ونحــوًا  لغًة  العربيــة  علُم  المجتهد  شــروط  «من 
فليعــرف القــدر الذي يفهــم به خطــاب العــرب وعاداتهم في 
ُز بــه صريح الكالم وظاهــره، ومجمله  االســتعمال إلى حّد ُيَميِّ
وليس  ذلك،  غير  إلى  ــه  وخاص ه  وَعام ومجازه،  وحقيقته  وُمَبينِه، 

عليه أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد».
الســبكي  عبد الكافي  لعلي بن  المنهاج،  شــرح  في  «اإلبهاج 

وولده عبد الوهاب».

:CÉ£îdG »a ´ƒbƒdG øe ô u°ùØªdG º°ü©j ±ô°üdGh ƒëædG ºq∏©J

ر علم النحو والّصرف؛ ألن  ومن العلوم التي يحتاجها المفس»
فهم المعنى يتوقف في أحيان كثيــرة على معرفة اإلعراب، ويقع 
ون للتفسير في أغالط شنيعة  الذين يجهلون هذين الِعْلَمْيِن ويتصد
 t s r q ﴿ : كمــا حدث لبعضهــم في قولــه تعالــى
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u ﴾ قــال: «إمام» جمــع «ُأم» والنــاس ُيْدَعْون يــوم القيامة 
بأمهاتهم رعاية لحق عيســى وإظهارًا لشــرف الحسن والحسين» 
ا»  قال الزمخشــري: «وهذا غلط أوجبه جهلــه بالتصريف فإن «ُأم
ال ُتْجَمُع على إمام» ـ «بحوث في أصول التفســير» محمد لطفي 

الصباغ.

 قال الخليل بن أحمد:
ِ األَلَْكــن لَِســانِ  مِــْن  َيْبُســُط  ْحــُو  الن

ِ َيْلَحن ــْم  لَ ِإَذا  ــُه  ــرُِم ــْك تُ َوالْـــَمـــْرُء 
أََجّلَهــا الُْعلُــومِ  مِــَن  َطَلْبــَت  َوِإَذا 

ِ األَلُْســن ُمِقيــُم  عِْنــدِي  َهــا  َفأََجل

 قال اإلمام جالل الدين السيوطي:
َنافَِعا عِْلمــًا  الُِب  الط َهــا  َمْعأَي ْحَو َوَدْع َعْنَك الط الن اُْطلُبِ 
َبْع ْحُو قَِيــاٌس ُيت َمــا النُيْنَتَفْعِإن عِْلــمٍ   ُكل فِي  َوبِِه 
َفَتى ْحَو  الن أَْبَصَر  َما  َفاتسْعَوِإَذا  َمّرًا  الَمْنِطقِ  في   َمر

 قال أحمد بن شقرون:
َفَقْد ــمِ  ــْل ــِع الْ مِــَن  ــْحــَو  الــن ــب  ــب أَْح

ــَرْف الش أَغَلــى  بِــِه  الَْمــْرُء  ُيــْدرُِك 
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ــِســِه ــْجــلِ ـــَمـــا الــَنــْحــوِي فـِــي َم ِإن
ــَدْف ــس ــَن ال ــْي َب ِــبٍ  ــاق َث َكــِشــَهــابٍ 

َكَما فـِـيــِه  مِــْن  الْــُقــرآُن  ــُرُج  ــْخ َي
َدْف الص ــْوِف  َج مِْن  ُة  ر ــد ال َتْخُرُج 

:¬«a ™°VƒdG á«dhCGh ƒëædG ICÉ°ûf

 ƒ الدؤلي األسود  أبا  أن  النحو  نشــأة  سبب  في  ذكروا  مما 
ســمع ابنته تقول: يا أبِت ما أحســُن الســماِء؟ فقال: «َأْي ُبنيتِي، 
من  تعجبُت  إِنما  أحسن،  منها  شــيئًا  ُأِرْد  «لم  له:  فقالت  نجوُمها». 
ُحسنها وال أسأل، فقال لها: إذن فقولي: ما أحسَن السماَء! وافتحي 
فاِك»، ثم دفعــه ذلك إلى التفكير في وضــع النحو، وابتدأ بباب 

التعّجب.

:ájƒëf äÉë∏£°üeh äÉeó≤e

 التعريف بكلمة «نحو» لغًة واصطالًحا:
كلمة «نحو» في اللغة هــي مصدر للفعل «نحا ينحو» بمعنى 
والجهة  واالتجــاه  ــير  الس منها  معاٍن،  عّدة  ولها  ويتِجه،  يســير، 
والطريقة والمقدار والشبه والمثل والقصد والنوع، واصطالحًا هو 
وبها  العرب،  كالم  اســتقراء  مــن  مســتنبطة  معينة  بقواعد  العلم 
يعرف ضبط أواخر الكلــم، ويوقف من خالله على الصحيح من 

الخطأ.



16

 تعريف اللفظ:
على   دل سواء  الحروف  بعض  على  مشــتمل  صوٌت  لغًة  هو 
بعض  على  مشــتمل  صوت  هو  واصطالحــًا  يــدّل،  لم  أم  معنى 
نحو:  رة  مقد كانت  أم  وأحمــد،  زيد  نحو:  بها،  الملفوظ  الحروف 
اذهْب واسمْع واكتْب (أي: اذهب أنت، واسمع أنت، واكتب أنت) 

ولكن الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبًا.

 تعريف المفرد:
المفــرد: هو ما ال يدّل جــزؤه على جزء معنــاه نحو: رجل، 
فيه،  شــيء  على  ال تدّل  «رجل»  من  فالراء  وخالد،  وبنت  وغالم، 

كما أن النون في «بنت» ال تدّل على بعض منها.

 تعريف المرّكب:
نحو:  معنــاه  جــزء  على  جــزؤه  ال يدّل  مــا  هو  المركــب: 
فكل  الوزارة،  ومبنى  العلوم،  ودار  الغد،  وشــباب  صالح  الدين، 
جزئه  مع  ُل  ُيشــك جزئي  معنى  على  يــدّل  التركيب  هذا  من  جزء 

اآلخر المعنى الكلي المقصود منه.

 تعريف الَكلِم:
أفاد  ســواء  فأكثر  كلمات  ثالث  من  تركــب  ما  هو  الَكلُِم: 
معنــى نحــو: ﴿  ! " #﴾ أم لم يفد نحــو: «إْن حضر 
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»، ونحو: «وإذا ســافر زيد»، ونحو: «وكلما ذاكر الطالب»،  علي
وهكذا.

 تعريف الكلمة:
الكلمة: هي اللفظ المفرد المفيد ســواء أكان اسمًا أم فعًال أم 
د)، (َعَلى)، وقد تستعمل الكلمة مجازًا  حرفًا، نحو: (َكتَب)، (محم
بمعنى الكالم الكثير كقولنا: «ال إٰله إال اهللا كلمة التوحيد»، ونحو: 
﴿  ª » ¬ ® ﴾، والمقصود بالكلمة هنا هو قول الخاســر: 

﴿  ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾.

 تعريف الكالم:
الكالم: هــو ما تركب من كلمتين فأكثر، وأفاد فائدة يحســن 
 ،﴾ | { z y  ﴿ :  الســكوت عليها، نحو قوله تعالى

ونحو: «محمد رسول اهللا»، ونحو قول الشاعر:

باِطــُل اهللاَ  َخــَال  مــا  شــيٍء   كل أال 
َزائِـــُل ــَة  ــالَ ــَح ال َم نعيمٍ   ـــل وك

 تعريف القول:
القول: مصطلح عام يطلق وُيراد به اللفظ والكلمة والكالم والكلم 

ا، قال ابن مالك: والمفرد والمرّكب، فهو ُيْسَتْعَمُل استعماًال عام
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َكاْسَتِقْم ُمفِيٌد  لَْفٌظ  َواْسٌم َوفِْعٌل ثُم َحْرٌف الَكلِْمَكَالُمَنا 
وكِْلَمٌة بَِهــا َكَالٌم قد ُيَؤّمَواِحــُدُه َكلَِمٌة والَقول َعّم

:»Hô©dG ƒëædG »a áª∏μdG ΩÉ°ùbCG

لها ثالثة أقسام:
أحمد،  ـ  ١ مثل:  بزمن  مقترن  غير  معنى  على  دّل  ما  وهو  االسم: 

فاطمة، مّكة، القمر.
الفعل: وهو ما دّل على حدث مرتبط بزمن: ماٍض أو حاضر  ـ  ٢

أو مستقبل، نحو: «ُاْكُتْب ـ َكتَب ـ َيْكُتُب».
يظهر  ـ  ٣ وإنما  نفســه،  في  معنى  على  يدّل  لم  ما  وهو  الحرف: 

معناه من خالل جملة أو عبارة، نحو: في ـ من ـ على ـ إن ـ 
لن.

اســم  وهو  للكلمة،  رابعًا  قســمًا  النحاة  زاد  الخالفة:  تعريف 
َيْت خالفة ـ لكونها خالفت  َهْل، وُســمالفعل، نحو، َصْه ومه وَحي
االسم والفعل والحرف في معناه وسماته حيث تقبل معنى الفعل 

وال تقبل عالمته، وتقبل من عالمات األسماء التنوين.

:∫É©aC’Gh AÉª°SC’G äÉeÓY

 أ ـ عالمات األسماء:
أي: القرائن التي ُوِضَعْت في اللغة لُِيْعَرَف بها االسُم، ومنها:
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الجر (ســواء أكان بالحرف أم باإلضافــة أم بالتبعية)، نحو:  ـ  ١
وقــد   ﴾ u  t  s ﴿ ومثــل:   ،﴾ S  R  Q  P  ﴿

اشتملت البسملة على هذه األنواع الثالثة جميعًا.
دخول «أل» نحو: ( الجنة حق) ونحو: «أفضل الطاعات حفظ  ـ  ٢

األوقات».
ومنها التنوين، نحو: ﴿  ! " # $ % & ' ﴾. ـ  ٣
النداء: نحو: ﴿ U T S R ﴾، ونحو: ﴿  ½ ¾  ـ  ٤

.﴾ ¿
اإلسناد: وهو صالحية الكلمة ألن ُيْسَنَد إليها حكم ما، نحو:  ـ  ٥

ونحو:   ،﴾ ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿  ،﴾ #  "  !   ﴿
﴿  ! " # ﴾، ونحو: «زادك اُهللا ِعْلمًا».

· أنواع الّتنوين:
المعربة  ـ  ١ األســماء  على  يدخل  الذي  «وهــو  التمكين:  تنوين 

ليدل على تمّكنها في باب االسمية» نحو: «ُعمان بَلٌد كريٌم، 
وشعبها شعٌب أصيل».

تنوين التنكير: «وهو الذي يدخل على الكلمات المبنية ليدل  ـ  ٢
على تنكيرها» نحو: ﴿ z y x w ﴾ ومثل: «َصٍه، وَمٍه».

تنوين المقابلة: (وهو الذي يلحق الكلمات المجموعة جمعًا  ـ  ٣
نحو:  الســالم  المذكر  جمع  مقابلة  في  ليكون  ســالمًا  مؤنثًا 

هؤالء نساء فضلياٌت، وتلك فتياٌت صالحاٌت.
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P  ـ  ٤  O ﴿ مثل:  جملة)  أو  كلمة  أو  حرف  (عن  الِعَوض:  تنوين 
R Q ﴾، ومثل: ﴿ : ; > ﴾، ومثل: ﴿  ¶ 

.﴾ ¹ ¸

 ب ـ عالمات األفعال:
· أوًال ـ عالمات الفعل الماضي:

دخول تاء التأنيث الســاكنة نحو: ﴿ ! " # $  ـ  ١
.﴾ - , + * ) ( ' & %

دخول تاء الفاعل نحو: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾، ونحو:  ـ  ٢
﴿  > = < ? ﴾، ونحو: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا».

· ثانيًا ـ عالمات الفعل المضارع:
دخول أحد أحرف أنيت مثل: (يقول/ أقول/ نقول/ تقول). ـ  ١
سوف  ـ  ٢ ـ  ربي  نحو: (سأستغفر  سوف،  أو  الّسين  حرف  دخول 

أستغفر لكم ربي).
دخول الجوازم مثل: ﴿ ( * + , ﴾، ونحو: ﴿ j  ـ  ٣

.﴾ ..o n m l k
T  ـ  ٤  S  R  Q  P  O  N ﴿ نحو:  النواصب،  دخول 

.﴾ U
دخول ياء المخاطبة نحو: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾. ـ  ٥
دخول نون التوكيد: ﴿ .. W V U T ﴾. ـ  ٦
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· ثالثًا عالمات فعل األمر:
دخول ياء المخاطبة نحو: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤  ـ  ١

.﴾ ¦ ¥
دروســك،  ـ  ٢  وذاكَرن الخير،   افعَلن نحــو:  التوكيد  نون  دخول 

واصنَعْن المعروف وحاِفَظْن على الصلوات.
منها  ـ  ٣ اخرْج  ـ  (اكتْب  نحو:  الفعل  بصيغة  الطلب  على  الداللة 

مذءومًا مدحورًا ـ اسمع النصيحة).

:πª©dGh ¢UÉ°üàN’G å«M øe ±hôëdG ´GƒfCG

تنقسم الحروف إلى قسمين:
١ ـ حرف مختص: «أي: خاص بالدخول على شــيء بعينه»، 
وهذا يعمل ويؤثر فيما بعده كأحــرف الجر، فإنها تجر ما بعدها، 

وأحرف الجزم فإنها تجزم األفعال.
٢ ـ غير مختص: «أي: يدخل على األسماء وعلى األفعال»، وهذا 
نحن  «هل  نقول:  واالســتفهام،  النفي  كأحرف  وال يؤثر  شيًئا  ال يعمل 
النحويون:  يقول  ولذلك   ﴾ 7  6  5  4 ﴿ ونحو:  منظرون»، 

«الحرف المختص يعمل، والحرف غير المختص ال يعمل».

:Üô©ªdGh »æÑªdG

 ١ ـ المبني من األسماء واألفعال:
دًا ال يتغّيــر عنه مهما  هــو كل كلمة لزم آخرها شــكًال محد
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اختلف موقعه في الجملة نحو: (ُهَو ـ َنْحُن ـ هَي ـ َهَذْا ـ هؤالِء ـ 
الذْي ـ َمْن ـ كتَب ـ اكتْب) فــكل كلمة من هذه الكلمات لزمت 
حركة ال تتغير عنها، ومن ثم فهي مبنية على تلك الحركات سواء 

أكانت اسمًا أم فعًال أم حرفًا.

 ٢ ـ المعرب من األسماء واألفعال:
هو كل كلمة تغير شــكل آخرها بتغّير موقعها في الجملة أو 
ونحو:   ،﴾ E  D  C ﴿ نحــو:  عليها،  الّداخلة  العوامل  بتغّير 
 +  *  ) ﴿ ونحــو:   ،﴾ ..P  O  N  M  L  K ﴿
, - . / 0 1 ﴾، ونحو: ﴿ ( * + , ﴾، 
ونحــو: ﴿ U T S R Q P O N ﴾، ونحــو: ﴿ ! 

" # $ ﴾ المرسلين.

:É¡JÉeÓYh á«HGôYE’G ä’ÉëdG

الحاالت اإلعرابية أربع: رفع، ونصب، وجر، وجزم.
جمع أ ـ   في  والــواو  ومقدرًة،  ظاهرًة  الضّمــة  الرفع:  عالمات 

المذّكر الّسالم واألسماء السّتة، واأللف في المثّنى.
عالمات الّنصب: الفتحة ظاهــرًة ومقدرًة، والياء في المثّنى ب ـ  

وجمع المذكر السالم، واأللف في األسماء السّتة، والكسرة 
في جمع المؤّنث السالم.

عالمات الجر: الكسرة ظاهرًة ومقدرًة، والفتحة في الممنوع ج ـ  
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مــن الصرف، واليــاء في المثّنــى وجمع المذكر الســالم 
واألسماء الستة.

حرف د ـ   وحذف  رة،  ومقــد ظاهرة  الســكون  الجزم:  عالمات 
العّلة في معتل اآلخر، وحذف النون في األفعال الخمسة.

:ÜGôYE’G ´GƒfCG

لإلعراب ثالثة أقســام على اإلجمال، هــي: أصلي، وفرعّي، 
، وهاك تفصيلها: ومحلي

بالضّمة  الكلمــات  ترفع  وفيــه  ظاهري:  أصلي  إعــراب  ـ   ١
الظاهرة،  بالكســرة  وتجر  الظاهــرة،  بالفتحة  وتنصــب  الّظاهرة، 

وتجزم بالسكون الظاهر.
األصلية  الحــركات  تقّدر  وفيه  تقديــري:  أصلي  إعراب  ـ   ٢
للتعّذر أو الثقــل، فهي تقّدر للتعّذر في المضــارع المعتل اآلخر 
حاالتها  جميع  في  المقصورة  األســماء  وفي  ورفعًا،  نصبًا  باأللف 
الياء  أو  بالواو  اآلخر  المعتل  المضارع  في  للثقل  ر  وتقد اإلعرابية، 
كونها  حالة  المجرورة  أو  المرفوعة  المنقوصة  األسماء  وفي  رفعًا، 

رة. َفًة أو منك مفردة أو مجموعة ُمَعر
أو  الحركات،  عــن  األحرف  تنوب  وفيه  إعراب فرعــي:  ـ   ٣
الم واألسماء  ر الس الحركات عن الحركات، كالمثّنى وجمع المذك
وكذا  نصبًا  السالم  المؤّنث  وجمع  الّصرف،  من  والممنوع  الســّتة 

األفعال الخمسة، والمضارع المعتل اآلخر عند جزمه.
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التي  المبنية  الكلمات  يدخــل  الذي  وهو  محلي:  إعراب  ـ   ٤
لها محل من اإلعراب وكذا الجمل وأشباه الجمل.

:áª∏μdG AÉæH ä’ÉM

ور اآلتية: تبنى الكلمات في العربية على إحدى الص
على الفتح نحو: (كتَب ـ فرَح ـ إن ـ هَو ـ أنَت ـ اآلَن). ـ  ١
على الكسر نحو: (أمِس ـ َجْيِر بمعنى َنَعْم). ـ  ٢
على الضم نحو: (كتُبوا ـ سمُعوا ـ منُذ ـ نحُن ـ حيُث). ـ  ٣
على السكون نحو: (اكتْب ـ إْن ـ َمْن ـ إْذ ـ إذْا). ـ  ٤

:±hôëdG »a IóYÉb

الحروف كلها مبنية على اختــالف حركة البناء وال محل لها 
من اإلعراب، فقد ُيْبَنى الحرف على الســكون كما في (مْن وعْن 
د َكاَألســد، أو  وفي)، وقد ُيْبَنى على الفتح مثل الكاف في: محم

.« ُيبنى على الكسر كالباء في «بِاهللا لتذاِكَرن

:±hôëdG º«°ù≤J

وحروف  جزم،  وحروف  جر،  حروف  إلى  الحروف  تنقســم 
وحروف  الخبر،  ورفع  لالســم  نصب  وحروف  للمضارع،  نصب 
عطف، وحروف نداء، وحروف استفهام، وحروف نفي، وحروف 
توكيد، وحروف استقبال، كما تنقسم إلى حروف أصلية، وأخرى 
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النحو  كتــب  في  تفصيٌل   ولــكل بالزائد،  شــبيهة  وثالثــة  زائدة 
لة. المطو

:»YôØdG ÜGôYE’G ÜGƒHCG

 ١ ـ األسماء السّتة وإعرابها:
هي: (أبو ـ أخــو ـ حمو ـ فو ـ ذو ـ هنــو) «فو» بمعنى فم، 
و«ذو» بمعنى صاحب، «وَهن» كناية عما يســتقبح ذكره، و«حمو» 

أبو الزوج أو أبو الزوجة.
بالياء،  وتجر  باأللف،  وتنصب  بالواو،  الســتة  األسماء  ترفع 
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X  ﴿ :نحــو
d c ﴾، ونحــو: ﴿  $ % & ' ﴾، ونحــو: (من 

تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بَِهِن أبيه وال َتْكُنوا).
ال تعرب األســماء الســتة هذا اإلعراب إال إذا كانت مفردة 
مكبــرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. ومع كلمة «فو» يشــترط أن 
بمعنى  تكــون  أن  اشــترطوا  «ذو»  كلمة  وفي  الميــم،  من  تخلو 
صاحب، وأن تضاف إلى اســم جنس ظاهر، فإذا اختل شرط أو 
أكثر من الشــروط المتقدمــة لم تكن الكلمة من قبيل األســماء 
الستة وال تعرب إعرابها، نحو: «لُخلوُف فِم الصائم أطيب عند اهللا 
 x ﴿ :ونحو ،﴾ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :من ريح المسك»، ونحو
 ،﴾ l k j i h g ﴿ :ونحو ،﴾ | { z y
ففي تلك العبارات اختل شرط من شروط األسماء الستة الخاصة 
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أو العامة، ومن ثم فلم تعرب إعراب األســماء الســتة الســالف 
الذكر.

 ٢ ـ األفعال الخمسة وإعرابها:
هي كل فعل مضارع اّتصلت به ألف االثنين أو ياء المخاطبة 
تجاهدون،  وأنتــم  يجاهــدون  الرجال  مثــل:  الجماعــة،  واو  أو 
والرجالن يســتمعان إلى الّنصيحة وأنتما تستمعان إلى النصيحة، 

وأنِت تخلصين في عملك.
بحذف  وُتجزم  وُتنصب  الّنون،  بثبوت  الخمسة  األفعال  ترفع 
ونحو:   ،﴾ ..Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ نحــو:  النون، 
 ،﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿
ونحــو: ﴿  ! " # $ % & ' ﴾، ونحــو: ﴿  8 

.﴾ ? > = < ; : 9
وســميت باألفعال الخمســة ألنها ترد مــع الضميرين «واو 
الجماعة وألف االثنين» على صورتين: الغائب والمخاطب أما مع 
ياء المخاطبة فال تــرد إال على صورة الخطــاب، فيكون حاصل 
أو  الخمســة،  باألفعال  َيْت  ُســم ثم  ومن  خمســًا  الصور  مجموع 

األمثلة الخمسة.

 ٣ ـ المثّنى وإعرابه:
هو كل اسم دّل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون، أو ياء 
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دان كريمان، وكافأت المجتهَدْيِن،  ونون على مفرده، مثــل: المحم
وَمررت بالفاضلين.

يرفع المثّنى باأللف وينصب ويجر بالياء نحو: ﴿ ¥ ¦ 
 9  ﴿ ونحو:   ﴾ ́  ³  ²  ±  ﴿ ونحــو:   ﴾ ̈  §

.﴾ = < ; :
والجر  النصب  عنــد  الياء  قبــل  وما  مكســورة،  المثّنى  نون 
مفتوح حتى نميز بينها وبين نون جمع المذّكر الّســالم التي هي 

ا». مفتوحة وما قبل الياء فيها مكسور «نصبًا وَجر

· الملحق بالمثّنى
 دل مما  تعريفه)  (أي:  المثّنــى   َحد عليه  ال يصدق  ما  كل  هو 
علــى اثنين أو اثنتيــن بزيادة أو شــبهها، ويشــمل مجموعة من 

الكلمات هي:
كال وكلتا، واثنان واثنتان، وهذان وهاتان، والمثّنى تغليبًا 
َي به من المثّنى مثل:  كالقمرين واألبوين والعمرين، وما ُســم
على  (أعالمًا  وبدران  وســالمان  وزيدان  ومحمدين  حســنين 
آحــاد الرجال)، وهــذا الملحق يأخــذ إعــراب المثّنى رفعًا 
 q  p  o  n ﴿ نحو:  باليــاء  ا  وجر ونصبًا  باأللف، 
 §  ﴿ ونحو:   ،﴾ .  -  ,  +  * ﴿ ونحو:   ،﴾ r
 ,  + ﴿ ونحــو:   ،﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.﴾ -
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ر الّسالم وإعرابه: ٤ ـ جمع المذك 
هو ما دّل علــى أكثر من اثنين بزيادة واو ونــون رفعًا، وياء 
التغيير،  من  المفرد  هذا  ســالمة  مع  مفرده  على  ا  وَجر نصبًا  ونون 
 "  ! ﴿ تعالــى:  قال  ومؤمنــون،  ومســلمون،  محمدون،  نحو: 
 w v u t ﴿ :وقــال: ﴿ 0 1 ﴾، وقال ،﴾ #

.﴾ Z Y X W ﴿ :وقال ،﴾ x
يرفع جمع المذّكر الّسالم بالواو وينصب ويجر بالياء.

نون جمع المذّكر الّسالم مفتوحة، وما قبل الياء (عند الّنصب 
إجالٍل  نظرة  وننظر  النابِِهين،  الدولة  تكرم  نحو:  مكســور  والجر) 

إلى الصاِدِقين العاِمِلين.

· الملحق بجمع المذّكر الّسالم:
هو ما ال واحد له مــن لفظه، أو ما له واحد غير مســتكمل 
الكلمات  ومنه  عليه،  ال يقاس   ســماعي ومعظمه  الجمع،  لشروط 
إلى  (ثالثون  وبابــه  وعشــرون  أصحاب)،  (بمعنى  أولــو  اآلتية: 
وأهلون،  وِعّليون،  عاَلــم)  جمع  الالم  (بفتح  وعالمون  تســعين)، 

وأَرُضون (جمع َأْرض) وسنون، وَبُنون وَوابِلون.
هذا الملحق بجمع المذكر السالم يرفع مثله بالواو، وينصب 
ونحو:   ،﴾ %  $  #  "  !  ﴿ نحــو:  باليــاء  ويجــر 
 Y  X  W  V  ﴿ ونحــو:   ،﴾ )  (  '  &  ﴿

.﴾ \ [ Z
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 ٥ ـ جمع المؤّنث الّسالم وإعرابه:
هو كل ما دل على أكثر مــن اثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة 
الفتياِت  هــؤالِء   وإن عفيفات،  مســلمات  هؤالء  نحو:  آخره  على 

كريماٌت.
ا  ويعــرب جمع المؤّنث الّســالم رفعًا بالضّمــة، ونصبًا وجر
 >  =  <;  :  9  8 ﴿ تعالــى:  قــال  بالكســرة. 

.﴾ ~ } | { z  ﴿ :ونحو ،﴾ ?
فإذا اختل شرط بأن كانت التاء أصلية مثل: (أصوات ـ أقوات 
ـ أبيات ـ أموات)، أو كانت األلف منقلبة عن أصل مثل: (قضاة ـ 
ي جمع تكســير ونصب بالفتحة نحو:  ُرماة ـ ُدعاة ـ ُمشــاة)، ُسم
 g f e d ﴿ :ونحو ،﴾x w v u t s ﴿
k j i h.. ﴾، ونحو: ﴿ ± ² ³ ﴾، ونحو: 
 ©  ¨ ﴿ ونحو:  عادلين»،  وقضاًة  صادقين  دعاًة  الدولة  «كرمت 

.﴾ ª

الم: ث السالملحق بجمع المؤن ·
عليه  ينطبق  ولم  الســالم  المؤنث  جمع  إعراب  ُأْعِرَب  ما  هو 

شرط من شروطه، وهو أمران:
األول: أوالت (بمعنى صاحبات)، وهو اسم جمع ال واحد له 
 ،﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :من لفظــه، قال تعالــى
وقــال: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4﴾، ونقول: 
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كرمنا أوالِت الخلق الحسن، وَكافأنا أوالِت االجتهاد والتفّوق من 
الّطالبــات، ونحو: كانــت أمهــات المؤمنيــن أوالِت علم غزير 

وإخالص كبير واجتهاد وفير.
َي به من جمع المؤنث الّسالم مثل: أذرعات  والثاني: ما ُســم
(بلدة بالشــام)، وعرفات (اســم جبل قرب مكــة المكّرمة)، قال 
على  علمًا  «وعطيــات»   ،﴾ O  N  M  L ﴿ تعالــى: 
ى به من هذا الجمع ثالثة أعاريب ُيرجع إليها في  أنثى، وللمســم

كتب المطوالت النحوية.

 ٦ ـ الممنوع من الصرف وإعرابه:
بالفتحة،   وُيَجــر تنوينه،  ال يجوز  الذي  المعرب  االســم  هو 
رفعًا  ويعرب  ومصابيــح،  ومســاجد  وليلى  وإبراهيم  أحمد  مثل: 
 h g f ﴿ : ا بفتحة واِحدة قال تعالى بضّمة واحدة، ونصبًا وجر
m l k j i ﴾، وقوله: ﴿ Ö Õ Ô ﴾، وقوله: 
 [ Z Y X ﴿ :5 6 7 8 9 : ; ﴾، وقوله ﴿

.﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :وقوله ،﴾\

· الممنوع من الّصرف لعّلة واحدة تقوم مقام لعّلتين:
١ ـ المختوم بألف التأنيث المقصورة (مفردًا أو جمعًا، علمًا 
ليلى،  لبنى،  ُســعدى،  ُبْشــرى،  ِضيَزى،  ِذْكــرى،  نحو:  صفة)  أو 

سلوى، َهْلَكى، َزْمَنى، َجْرَحى، ُسَكاَرى، َصَحاَرى.
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٢ ـ المختوم بألف التأنيث الممدودة بشــرط أن تقع الهمزة 
زائدة ال أصلية وال منقلبة عن أصــل، وأن تكون األلف التي قبل 
الهمزة رابعة فصاعدًا، نحو: صحراء، ســمراء، سيناء، صفراء، فإذا 
اختل شرط من الشــرطين أو اختّال معًا ُصِرفت الكلمة مثل: ماء، 

دعاء، نداء، ابتداء، إنشاء، استرضاء.
٣ ـ صيغة منتهــى الجموع: هي كل جمع تكســير ورد بعد 
ألف الجمع فيه حرفان أو ثالثة وســطها ســاكن، مثل: مســاكن 

ومساكين، مدائن مصابيح، عواصم، قناديل، مساجد، محاريب.

· صيغة منتهى الجموع:
أو  حرفان  فيــه  الجمع  ألف  بعد  ورد  تكســير  جمع  كل  هي 
ثالثة أحرف أوســطها ســاكن مثل: مساكن ومســاكين، ومواطن 
فيها  يدخل  وكذا  وشياطين،  وعصافير  وقناديل،  ومحارم،  وأساور، 
نحو: مواّد وشــواَم وعواّم وصواّف (مــن الكلمات التي ورد فيها 
حرف مشــّدد بعد ألف الجمع)، وكذا نحو: ليــاٍل وجواٍر وعواٍر 
وغواٍش (وهي األسماء المنقوصة المجموعة المنكرة المرفوعة أو 
وقال:   ،﴾ ®  ¬  «  ª  © ﴿ تعالى:  قال  المجرورة)، 
 z  y  x ﴿ وقــال:   ﴾ ..º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
ذلك  فكل   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  وقال:   ،﴾ }  |  {
يدخل تحت صيغ منتهــى الجموع، (ولها تفصيل في كتب النحو 

المطولة).
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· الممنوع من الّصرف لعّلتين (العلمية وسبب آخر):
نحــو: (رمضان  مزيدتين،  ونــون  بألف  المنتهي  العلــم  ـ   ١

عثمان عفان شعبان سلمان سليمان).
ديستان  ـ  يعقوب  ـ  إسماعيل  ـ  (إبراهيم  األعجمي  العلم  ـ   ٢

ـ روزالين).
ـ  ســعيد  بور  ـ  مزجيًا (حضرموت  تركيبًا  المرّكب  العلم  ـ   ٣

معديكرب ـ بعلبك).
٤ ـ العلم الذي على وزن ُفَعل، نحــو: (ُعَمر ُزَفر ُمَضر ُزَحل 

ُهَبل ُقَزح).
٥ ـ العلم الذي على وزن الفعل، نحو: (أحمد، أشرف، يزيد، 

ينبع، يثرب، َتْدُمر، تغلب، ينقل، نرجس).
مثل:  ومعنويًا  لفظيــًا  التأنيث  كان  ســواء  المؤّنث  العلم  ـ   ٦
(فاطمة، عائشــة، حفصة، خديجة، ســامية، ماجدة)، أم كان مؤنثًا 
تأنيثًا لفظيًا فقط مثل: (حمزة طلحة أســامة معاوية). أم كان مؤنثًا 
معنويًا على أربعة أحرف مثل: (سعاد زينب ابتسام إجالل تسنيم) 
أم كان على ثالثة أحرف متحرك الوسط نحو: مَلك وجَمل وسَمر 
وسَقر، أم كان على ثالثة أحرف ساكن الوسط أعجمي نحو: َبْلخ 
وِحْمص وِكْرك وَمْور: أما إذا كان على ثالثة أحرف وكان ســاكن 
الوســط وعربيًا، فإنه يجوز صرفه ومنعه نحو: هْند وشْمس ودْعد 
وقـال   ،﴾ X  W  V  U  T  S ﴿ تعالــى:  قــال  ووْعــد 

الشاعر:
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َدْعــٌد مِئَزرِهــا  بفضــلِ  ــْع  تتلف لــم 
الُعَلــبِ فــي  َدْعــُد  تُْســَق  ولــم 

· الممنوع من الّصرف لعّلتين (الوصفية وسبب آخر):
١ ـ الصفة التــي على وزن أفعل الذي مؤنثــه فعالء: (أحمر 

حمراء، وأبيض بيضاء، وألمى لمياء).
٢ ـ الصفــة التي علــى وزن أفعل الذي مؤنثــه ُفْعلى (أكبر 
ُكْبرى ـ أفضل ُفْضَلى ـ أصغر ُصْغرى ـ أحســن ُحْســنى ـ أيسر 

ُيْسَرى).
٣ ـ الصفة التــي على وزن َفْعالن (بفتح الفــاء) الذي مؤنثه 
َفْعَلى (َظمآن َظْمَأى ـ َحيران َحْيَرى ـ َغضبان َغْضَبى)، ويشــترط 
لهذا أن يكون الذكــر على وزن َفْعالن ـ بفتــح الفاء ـ والمؤّنث 
وأن  التأنيث)،  ال بتاء  المقصــورة  التأنيث  َفْعَلى (بألف  وزن  على 

تكون األلف والنون مزيدتين.
٤ ـ الصفة التــي تنتهي بألف التأنيث الممــدودة في المفرد 

والجمع (َحْوراء ـ أذكياء ـ أشداء ـ أصدقاء ـ علماء).
٥ ـ الصفة المعدولــة وهي التي تصاغ من األعداد (١ ـ ١٠) 
على وزن «ُفَعاَل وَمْفَعل» مثل: ُثالث وُرباع وَمثنى َوَمْثلث وَمْرَبع، 
أو التي تكون على وزن ُفَعــل مثل: ُصَغر وُكَبر وُأَخر، قال تعالى: 
ألنها  بالفتحة  مجرورة  أليام،  صفة  َفُأَخر   ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ﴿

ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل.
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· عودة الممنوع من الّصرف إلى إعرابه األصلي:
يجر الممنوع من الصرف بالفتحة بشرط أال ُيَعرف أو يضاف، 
فإذا ُعرف أو ُأِضيَف ُجر بالكســرة كأصله، قال تعالى: ﴿  + , 
 Z  Y  X  W  V ﴿ وقــال:   ﴾ 0  /  .  -
] ﴾. وكذا في الشعر للضرورة، وفي النثر للتناسب الصوتي، 

نحو:
ودائــٌع إال  واألهلــون  المــال  ومــا 

الودائــع تــرد  أن  يومــًا  بــد  وال 

 ~ } | { z y ﴿ :ومثــل قراءة التنويــن في نحــو
 Î Í  ﴿ :ے ¡ ¢ ﴾، وكذا قــراءة التنوين في نحو
نحو:  فــي  التنويــن  وكقــراءة   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï

.﴾ { z y x w v u t s ﴿

· الممنوع من التنوين والممنوع من الّصرف:
ُن ويجر بالفتحة، والممنوع  الممنوع من الصرف هو ما ال ُيَنو
ُن ولكنــه ُيَجر بالكســرة، وهو ـ أي  من التنويــن هو ما ال يّنــو
الممنوع من التنوين ـ كل َعَلــم موصوف بكلمة ابن، نحو: خالُد 
ُل َمْن َأسلم من  بن أبي طالب َأو ابُن الوليد ســيف اهللا، وإن علي
الصبيان، أو مــررت بقبر محمد بن عبد اهللا خاتم األنبياء وســيد 

المرسلين.
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· الممنوع من الّصرف في أسماء األنبياء:
كل أســماء األنبياء أعــالم ممنوعة مــن الّصــرف (للعلمّية 
شعيب،  لوط،  هود،  نوح،  هي:  مصروفة  فقط  ســتة  إال  والعجمة) 
صالح، محمد ژ ، والنون دليل على «نوح»، والشــين دليل على 
«لوط»،  على  دليل  والالم  د»،  محم» على  دليل  والميم  «شــَعيب» 
والهاء دليــل على «هود»، فهــذه األعالم الســّتة مصروفة، وبقية 
أســماء األنبياء 1 ممنوعة من الصرف وهي كثيرة، قال تعالى: 
 ،﴾ ̂ ﴿ 5 6 7 8 9 :.. ﴾ وقــال: ﴿ ] \ [ 
وقال: ﴿ μ ´ ³ ¶.. ﴾، قال: ﴿ « ¼ ½ ¾ 
 H ﴿ :وقال ،﴾  Å Ä Ã Â Á À ¿

K J I ﴾، وقال: ﴿ ( * + , - . / ﴾.

 ٧ ـ الفعل المضارع المعتل اآلخر وإعرابه:
هو كل فعل مضارع انتهى آخــره بأحد أحرف العّلة: الواو 
أو األلف أو الياء، نحو: يدعو، يســعى، يقضي، يســمو يرضى 
ر،  رة مع المنتهــي باأللف للتعذ يمشــي، وهو ُيْرَفُع بضمة مقد
مع  وُيْنَصب  للثقل،  الضّمــة  تقّدر  الياء  أو  بالواو  المنتهي  ومع 
ر، ومع المنتهي بالواو أو  رة للتعــذّ المنتهي باأللف بفتحة مقد
الياء بفتحة ظاهــرة، ويجزم في جميعها بحــذف حرف العّلة، 
 نحو: لم َيْســَع علّي في باطل، ولم َيْدُع غير اهللا، ولم َيْقِض إال

بالحق.
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:ôNB’G πà©ªdG ´QÉ°†ªdG »a Q tò©àdGh π≤uãdG

أو  (بالواو  اآلخــر  المعتل  المضارع  الفعــل  في  الثقل  يدخل 
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :الياء) رفعــًا نحــو
ونصبًا،  رفعًا  باأللــف  المعتل  في  ر  التعذ ويدخل   ،﴾ Ý  Ü

    q  p  o  n  m ﴿ :ونحــو ،﴾ d c b a ﴿ :نحــو
 "  !  ﴿ ونحو:   ،﴾ e  d  c  b  a  ﴿ ونحــو:   ،﴾ r
 |  { ﴿ ونحــو:   ،﴾ )  (  '  &  %  $  #

.﴾ ~ }

· النكرة والمعرفة:
االسم من حيث التعيين نوعان:

١ ـ نكرة، وهي ما تدل على شــيء غيــر معين مثل (رجل، 
غالم، فتاة).

د،  ٢ ـ معرفــة، وهي ما تدل على شــيء معين مثــل (محم
فاطمة، الكتاب).

االسم  اإلشارة،  اسم  الضمير،  العلم،  المعارف:  أنواع  من  ـ   ٣
الموصول، المعّرف بأل، والمعرف باإلضافة، والمعرف بالنداء.

٭   ٭   ٭
· أنواع المعرفة سبعة:

١ ـ الضمير مثل: أنا إنســان، نحن بخير، أنت كريم، هو 
اهللا.
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.q    p   o   n ﴿ ،﴾ #  "  !  ﴿ :٢ ـ العلم مثل
 ،﴾ _  ^  ] ﴿  ،﴾ ¼  »  º ﴿ مثل:  اإلشارة  اسم  ـ   ٣

.﴾ ? > = ﴿
٤ ـ االسم الموصول مثل: ﴿ ; > = < ﴾، ﴿ » 

.﴾ ..® ¬
 "  ! ﴿  ،﴾ ,  +  *  ) ﴿ مثــل:  بأل  المعرف  ـ   ٥

.﴾ & % $ #
العلم،  رجل  هــذا  مثل:  ســبق  مما  واحد  إلى  أضيف  ما  ـ   ٦
أخالقه   وعلــي جديد،  الطالب  هــذا  وكتاب  جزيــل،  اهللا  وثواب 

حسنة، وكل الذي تفوق كوفئ.
 ¾  ½ ﴿  ،﴾ ]  \  [  Z ﴿ بالنداء:  المعّرف  ـ   ٧

.﴾ ..Á À ¿

:¬eÉ°ùbCGh ô«ª°†dG `` 1

 تعريف الضمير:
الضمير: لفظ دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وينقسم 
إلى: ضمير منفصل وآخر متصل، فالمنفصل هو ما يســتقل في 
ويصح  حــرف،  أو  اســم  أو  بفعل  وال يتصل  والكتابــة  النطق 
االبتداء به، ويقع بعد إال في االختيار (أي: في النثر)، نحو: (أنا 
ـ هو ـ أنت)، أمــا الضمير المتصل فهو مــا ال يصح البدء به، 
في  (أي:  االختيار  فــي  «إال»  بعد  وال يقع  بغيــره،  يتصل  وإنما 
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 ¬ « ª © ﴿ :النثــر) نحو: «تلوت القــرآن»، ونحــو
تقســيمات  وللضميــر   ،﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®

متعّددة يأتي بيانها.

 الضمائر من حيث االنفصال:
تنقســم الضمائر من حيث انفصالها إلى ضمائر رفع منفصلة 

وضمائر نصب منفصلة:
١ ـ ضمائر الرفع المنفصلة:

للمتكلم  أو  أكثر  أو  للمتكلَمْيِن  «نحن»:  ـ  للمتكلم  «أنا»  هي: 
ـ «أنتما»:  للمخاطبة  ـ «َأْنِت»:  للمخاطب  ـ «َأْنت»:  نفَســه  م  المعظ
للمخاَطَبْيــِن أو المخاطبتيــن ـ «أنتــم»: للمخاَطبِيــَن ـ «أنتــن»: 
أو  للغائَِبْيِن  «هما»:  ـ  للغائبة  «هي»:  ـ  للغائب  «هو»:  ـ  للمخاَطبات 

»: للغائبات. الغائبتين، «هم»: للغائِبِْيَن ـ «ُهن
هذه الضمائر السابقة مبنية، ولها محل من اإلعراب هو الرفع 
(على االبتداء في األصل، وقد ترد توكيدًا لمرفوع كما ترد توكيدًا 

لمجرور أو لمنصوب).

٢ ـ ضمائر الّنصب المنفصلة:
«إيــاي»: للمتكلــم ـ «إيانــا»: للمتكلَمْيِن أو أكثــر ـ «إياَك»: 
أو  للمخاَطَبْيــِن  «إياكمــا»:  ـ  للمخاطبــة  «إيــاِك»:  ـ  للمخاَطــب 
»: للمخاَطَبات ـ «إّياه»:  اُكناكم»: للمخاَطبِيَن ـ «إيالمخاَطَبَتْين ـ «إِي
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للغائــب ـ «إّياها»: للغائبــة ـ «إّياهمــا»: للغائَِبْيــِن أو للغائَِبَتْيِن ـ 
«إِياهن»: للغائبات ـ «إّياهم»: للغائِبِيَن.

هو  اإلعراب  مــن  محل  ولها  مبنيــة،  الســابقة  الضمائر  هذه 
لمنصوب  توكيدًا  ترد  وقد  األصل،  وهو  المفعولية،  (على  النصب 

قبلها) نحو:
فإنه المــراء  إيــاك  اٌء وللشر جالُبإيــاك  إلى الشر َدع

ونحو قول القائل:
ألقــاه فــي اليــم مكتوفــًا وقــال لــه

بالمــاِء تبتــل  أن  إيــاك  إيــاك 

:QÉàà°S’Gh RhôÑdG å«M øe ôFÉª°†dG

 الضمير البارز والمستتر:
الضمير البــارز، هو ما يظهر في الّنطق والكتابة ســواء أكان 
الكريم.  القرآن  تتلو  وأنت  ســمعتك  أنا  نحو:  منفصًال،  أم  متصًال 
والضمير المســتتر هو الذي ال يظهر في الّنطق أو الكتابة، ولكن 
آمنت  ( قل  نحو:  اإلســناد،  عملية  لتكتمل  ُر  ويقد وجوده  يفترض 
باهللا ثم استقم )، ونحو: ﴿ N M L ﴾، ونحو: ﴿ } | { 
~ ﴾، ففي كل من الفعل (قل ـ استقم ـ يحيي ـ يميت ـ يهدي 
لهذه  فاعًال  وُيعرب  الســياق،  بحسب  يقّدر  مستتر  ضمير  يشاء)  ـ 

األفعال.
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 الّضمائر المتصلة من حيث اإلعراب:
الضمائر المتصلة ثالثة أنواع:

أ ـ ضمائر في محل رفع، وهــي (تاء الفاعل، ونا الّداّلة على 
وياء  الجماعة،  وواو  االثنيــن،  وألــف  النســوة،  ونون  الفاعلين، 
المخاطبــة)، وتعــرب فاعًال ســواء أكانت ضمائر رفــع متحّركة 

كالثالثة اُألَول أم ضمائر رفع ساكنة كالثالثة اُألخر.
ب ـ ضمائر فــي محل نصــب أو جر وهي (يــاء المتكّلم، 
وهذه  المفعولين)،  على  الداّلــة  ونا  الغيبة،  وهاء  الخطاب،  وكاف 
تعرب ضمائر إما في محــل نصب على المفعولية، وإما في محل 
جر بالحرف أو باإلضافة وال تتخذ محل الّرفع، إنما هي تتأرجح 

بين محلِي النصب والجر فقط.
ج ـ ضمير في محــل رفع أو نصب أو جر وهــو «نا» نحو: 
﴿ © ª » ¬ ® ¯.. ﴾ أي: سواء كان الضمير هو 
فالضمير  المفعولين،  على  الداّلة  أم «نا»  الفاعلين،  على  الداّلة  «نا» 
«إننا»  في  «نا»  والضمير  جر،  محل  في  إليه  مضاف  «ربنا»  في  «نا» 
في محل نصب اسم إن، والضمير «نا» في «سمعنا» في محل رفع 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قوله  نحو  وكذا  فاعل، 

.﴾ ) ( '

 الضمائر المنفصلة من حيث اإلعراب:
الضمائر المنفصلة من اإلعراب نوعان:
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أ ـ ضمائــر منفصلة للرفع وهي: (أنا ـ أنــَت ـ أنِت ـ أنتما ـ 
) وهي تأتي محل الرفع على االبتداء أو توكيدًا لمرفوع  أنتم ـ أنتن
غالبًا، وقد ترد توكيدًا لمنصوب أو مجرور كما في نحو: ﴿ .. . 
ونحو   ،﴾ 2  1  0  /  ﴿ ونحــو:   .﴾ 1  0  /
احترمت  عندما  أنت  فعلك  من  وســررت  أنت،  بك  مررت  قولنا: 

خصمك وعاملته بالُحسنى.
ب ـ ضمائر منفصلة للنصب وهي: (إياي ـ إيانا ـ إياَك ـ إياِك 

ـ إياكما ـ إياكم ـ إياكّن).
لمنصوب  توكيدًا  أو  به  المفعول  على  الّنصب  محل  في  وترد 

̀ ﴾ ونحو: نحو: ﴿ L K ﴾ ونحو: ﴿ _ 
فإنه المراَء  إياك  إلى الشر دعاٌء وللشر جالبفإياك 

(كما تقدم).

:¬eÉ°ùbCGh ºn∏ n©dG `` 2

 تقسيمات الَعَلم:
أ ـ أنواع الَعَلم باعتبار معناه:

ينقسم الَعَلم باعتبار معناه إلى اسم وكنية ولقب.
فاالســم: هو ما وضع ليدل على الذات ابتداًء، وليس بكنية 
ما  هي  والكنية:  وخديجة»،  وســعاد  وعمر  «خالد  مثل:  وال لقب. 
ر من األعالم بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم  ُصد
واللقب: ما  الخير»،  مســعود وأم  وابن  عبد اهللا  مثل: «أبو  عمة،  أو 
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والرشــيد  العابدين  «زين  نحو:  ِضَعتِِه  أو  ى  المســم برفعة  أشــعر 
والســفاح والحطيئة وأنف الناقة» وإذا اجتمع اســم ولقب وجب 
ومحمد  العابديــن،  زيــن  علي  نحو:  االســم  عن  اللقــب  تأخير 
شــمس الدين، ألنه شــبيه بالنعت في إشــعاره بالمدح أو الذّم، 
والنعت يتأّخر عن منعوته، أمــا إذا اجتمع لقب وكنية جاز تقديم 
الكنية علــى اللقــب أو تقديم اللقــب على الكنيــة، نحو: جاء 

. زيُن العابدين، أو جاء زيُن العابدين أبو علي أبو علي

 ب ـ تقسيم الَعَلم باعتبار أصل َوْضِعه:
· الَعَلم المرتجل والمنقول:

مرتجل  إلى  العــرب  لغة  فــي  وضعه  باعتبار  الَعَلم  ينقســم 
ومنقول: فالَعَلم المرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية 
نحو:  َعَلًمــا  األمر  أول  مــن  اْســُتْعِمَل  مــا  هو  أي:  غيرهــا،  في 
(إسماعيل، ومصر، ومسقط) والَعَلم المنقول: هو ما سبق استعماله 
يكون  قد  والنقل  الَعَلِمية،  إلى  ُنِقَل  ثم  الَعَلمية.  غير  آخر  شيء  في 
نحــو: «حارث  فاعل،  اســم  أو  وفضل»،  مثل «ســعد  مصدر  عن 
وحامد ومؤمن»، أو اسم مفعول مثل: «محمود ومقبول ومنصور»، 
مشبهة «كَسيد  صفة  أو  وأســعد»،  وأشرف  تفضيل «كأكرم  اسم  أو 
اهللا،  (فتح  نحو:  فعلية  جملة  عن  الَعَلم  ينقل  وقد  وسعيد»،  وحسن 
قائم)  وزيد  اهللا،  شــاء  (ما  نحو:  اسمية  أو  ا)  شــر وتأبط  ونحمده، 

أعالمًا.
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 ج ـ تقسيم الَعَلم باعتبار لفظه:
· الَعَلم بين اإلفراد والتركيب:

ينقسم الَعَلم باعتبار لفظه إلى مفرد ومرّكب:
أنواع:  ثالثة  والمرّكــب  ومّكة.  ومحّمد  فاطمــة  مثل  فالمفرد 
مثل:  إضافــي)  ومرّكــب  مزجــي،  ومرّكب  إســنادي،  (مرّكــب 
من  بشــيء   كل بياُن  وســيأتي  وعبد اهللا،  وحضرموت  حاد الحق، 

التفصيل.

ب على ثالثة أنواع: الَعَلم المرك ·
إليه  ومسند  مســند  من  ترّكب  ما  وهو  إســنادي:  مرّكب  ـ   ١
الن معًا جملة كاملة: اســمية أو فعلية، مثل: فتح اهللا،  بحيث يشك
اهللا،  شاء  وما  حاليًا)،  سامراء  هي  (التي  َرَأى  َمْن   وُسر الرب  وجاد 
ا، وعلي قائــم (أعالمًا على  ونحمده، والحّق واضح، وتأبط شــر

ذكور أو إناث).
بتا معًا  ٢ ـ مرّكــب مزجي: وهــو كل كلمتين امتزجتــا وُرك
وُتُنوســي المعنــى اإلفرادي الــذي كان لكل منهمــا قبل المزج 
وبورسعيد  وبعلبك  سيبويه  مثل:  واحدًا،  اســمًا  وُجِعَلَتا  والتركيب 

وطبرستان، ومعديكرب.
٣ ـ مرّكب إضافي: وهو ترّكب من مضاف ومضاف إليه نحو: 

أبو بكر ـ عبد اهللا ـ أم السعد ـ أبو قحافة ـ صالح الدين.
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 د ـ َعَلم الشخص وَعَلم الجنس:
· تقسيم الَعَلم باعتبار تشخيص معناه:

َعَلم الشخص: هو االسم الموضوع لذات معينة ومشخصة أو 
هو ما وضع ليدل على تشــخيص مســماه وتعيينــه مطلقًا، مثل 

د وعلّي وخالد. محم
وعلم الجنس: ما ُوضع لألجناس التي ال ُتَؤَلُف غالبًا كالسباع 
والوحوش، أو ما ُوِضع لما ُيؤَلف، أو لبعض المعاني، فمن أعالم 
وأم  (للثعلب)  وُثَعالة  (لألســد)  أســامة  ال ُتؤَلف:  التي  األجناس 
ِعْرَيط (للعقــرب)، ومن أعالم األجناس التــي ُتؤَلُف أبو األثقال 
أعالم  ومن  (للحمار)،  صابر  وأبو  (للجمل)،  أيوب  وأبو  (للبغل)، 
ة أو البِّر)، وَفَجار  ة (َعَلٌم على الِمَبــر األجناس التي للمعاني: َبــر

(علم على الَفْجَرة أي: الفجور) وَيَسار (َعَلم على الغنى واليسر).

 هـ ـ تقسيم الَعَلم باعتبار غلبة االستعمال:
· الَعَلم بالغلبة:

يغلب  ولكن  كثيريــن،  أفــراد  على  االســم  يصدق  أن  معناه 
استعماله على فرد بعينه، إذا ُأطلق انصرف اللفظ إليه.

وهو نوعان:
الحرام)  (أي:  والبيت  المنّورة)  (أي:  المدينة  نحو:  بأل  مقترن 
والكتــاب (أي: القرآن الكريــم)، ومثله: الهرم والعقبــة والنابغة 

واألخطل واألعشى واالثنين (من أيام األسبوع).
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ومضــاف مثل: ابن عمــر، وابن عباس، وابن مســعود، وهذه 
األعالم غلبت على العبادلة دون غيرهم، وكذا نحو: مجلس األمن، 
األعالم  من  النــوع  وهذا  ونحوها،  النحــاة،  وإمام  األمم،  وجمعية 

(وهو الَعَلم بالغلبة) ال تفارقه اإلضافة في النداء، وال في غيره.

:IQÉ°TE’G º°SG `` 3

هو ما دّل على معّين باإلشــارة إليه حقيقــة أو مجازًا، نحو: 
(هذا زيــد، وهذا رأي ســديد)، ونحــو: ﴿«  ¼  ½ ﴾، ونحو: 

.﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿
وذلك  هؤالء،  هاتان،  هذان،  هذه،  هذا،  هي:  اإلشارة  وأسماء 

وتلك وأولئك.
وأما أسماء اإلشارة للمكان القريب فهي: هنا وههنا، وللمكان 

ة وهناك وهنالك. وَثم البعيد: َثم
كلمتْي  إال  اإلعراب  من  محل  ولها  مبنية  اإلشــارة  وأســماء 
«هذان وهاتــان» فهما معربتان وتأخذان إعــراب المثنى، وتدخل 

تحت ملحقاته.

:∫ƒ°UƒªdG º°SG `` 4

هو االســم الذي يدّل على معّين معهــود، وال يتم معناه إال 
ى صلــة الموصول، ويشــترط فيها أن تكون  متبوعًا بجملة تســم
خبرية، وأن تتضمن ضميرًا ظاهرًا أو مســتترًا يســمى العائد ألنه 
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يعود على االسم الموصول نفســه ويطابقه نوعًا وعدًا نحو: ﴿ [ 
 '  &  %  $  #  " ونحو: ﴿ !   ،﴾ ..b  a `  _  ^
) ﴾، ونحــو: ﴿ R Q P O ﴾، وجملــة صلــة الموصــول 
ال محل لها مــن اإلعراب، أما االســم الموصــول قبلها فيعرب 
وخاّصها  عاّمهــا  الموصول  وأســماء  الجملة،  في  موقعه  حســب 
مبني، وله محل من اإلعراب إال كلمَتي «اللذان واللتان» فتأخذان 

إعراب المثنى وتلحقان به.

 االسم الموصول الخاص والعاّم (المختص والمشترك):
إليه،  يتوجه  معّيــن  بنوع  ــا  خاص يكون  الــذي  هو  فالمختص 
وألفاظه ثمانية، (الذي، اّلتي، اللــذان، اللتان، الذين، اُألَلى، الآلئي 
والمؤنث  للمذكر  واحد  بلفظ  اســتعمل  ما  هو  والمشترك  والالتي). 
والمفرد والمثنى والجمع، وألفاظه ستة هي: (َمْن، ما، أل، أي، ذو، 
 Q  P  O ﴿ ونحو:   ،﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ نحو:  ذا)، 
R ﴾، ونحو: ﴿ ! " # ﴾، ونحو: «ال وذو في السماء عرشه» 
 Q P O N M L ﴿ :أي ال والذي في السماء عرشه، ونحو

U T S R ﴾، (أي: الذين هم أشد على الرحٰمن عتيًا).

:∫CÉH ± sô©ªdG `` 5

هو مــا دخلت عليه «أل» فأكســبته الّتعريف نحــو: الكتاب، 
فة أنواع. الرجل، المكتبة، الجامعة، و«ألل» المعر
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فة:  أل المعِرّ
عهدية  نوعان:  وهي  عليــه،  دخلت  ما  تعريف  تفيد  التي  هي 

وجنسّية.
للمخاطب  معهود  شيء  تعريف  على  تدّل  التي  هي  فالعهدية: 
 ¤£  ¢  ¡ ﴿ ونحو:  الرجــل»،  فأكرمت  رجل  «زارني  مثل: 
 L  K ﴿ ونحــو:   ،﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

N M ﴾، ونحو: ﴿  ¡ ¢ £ ¤ ﴾.
أفراد  لجميع  واإلحاطة  الشــمول  تفيد  التي  وهي  وجنســية: 
الجنــس مثــل: ﴿ ! " # $ % & ﴾ ونحو: الحديد 
أصلب مــن الذهب، والرجل خير من المــرأة (في الحقيقة بقطع 

النظر عن آحاد األفراد).

 أل العهدية وأنواعها:
أل العهدية ثالثة أنواع:

م ِذْكٌر في الكالم لما  ْكري: (وذلك إذا تقــد ١ ـ أل للعهد الذ
 ،﴾ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :دخلت عليه، نحو
 ،﴾ ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ﴿ :ونحو

ونحو: (قابلت رجًال وكان الرجل يسرع).
عليه «أل»  دخلت  ما  كان  إذا  (وذلــك  ْهني:  الذ للعهد  أل  ـ   ٢
معلومًا عند المخاطب ذهنيا) نحو: «نعم، وصلتني الرســالة» لمن 
أرسل إليك رسالة، ثم ســألك: هل وصلت الرسالة؟، ومثله قوله 
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كل  ذهن  في  المعهود  الغــار  (أي:   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ﴿ تعالى: 
مسلم وهو غار ثور).

عليه «أل»  دخلــت  ما  كان  الحضــوري: (إذا  للعهــد  أل  ـ   ٣
حاضرًا أو مشــاَهدًا نحو: ﴿ N M L K ﴾ أو (اليوم َبْرٌد 
شديد)، ونحو: «اليوم يوم المرحمة»، وكقول امرئ القيس بعد أن 

جاءه نبأ قتل أبيه: (الَيوم خمٌر وغدًا أمر).

:áaÉ°VE’ÉH ± sô©ªdG `` 6

معرفة  فصــار  المعارف  إحــدى  إلى  ُأضيف  نكرة  اســم  هو 
باإلضافة.

ى الثاني مضافًا  ى االسم األول مضافًا، ويسم في اإلضافة يسم
كل  على  فريضٌة  العلِم  و«طلُب  ســاميٌة»،  اإلسالِم  «ِقَيُم  مثل:  إليه، 

مسلم ومسلمة».
المضاف  ويكون  الجملة،  في  موقعه  بحسب  المضاف  يعرب 

إليه مجرورًا دائمًا.

:AGó qædÉH ± qô©ªdG `` 7

المســماة  وهي  بالّنداء،  وتعرفت  منكرة،  كانت  كلمة  كل  هو 
لما  أنها  إال  نكرة  فهي  المقصودة،  بالنكرة  النحوي  االصطالح  في 
ُنوديت ُقِصَدت فتعّرفت بهذا النــداء، نحو: يا فتاُة َتَعاَلْي، ويا ولُد 
الكريم:  القرآن  في  ومنه  َتَريثِي،  بنُت  ويا  أســِرْع،  غالُم  ويا  أقبِْل، 



49قواعد النحو

 \ [ Z ﴿ :ونحو ،﴾ ..Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿
.﴾ ]

:ÉgÉjÉ°†bh á«ª°S’G á∏ªédG

 المبتدأ:
هو اســم مرفوع يقع فــي أول الجملة غالبــًا ويتطلب خبرًا 
فاجعلها  ساعة  «الدنيا  رســول اهللا»،  د  محم» نحو:  عليه،  به  ُيحَكم 
طاعة»، ويأتي المبتدأ اسمًا معربًا كما تقدم أو اسمًا مبنيًا مثل: أنا 
 a ` _ ﴿ :ُعمانّي، وهذا أردني، و﴿ [ ^ _ ﴾، ونحو
b ﴾، أو مصدرًا مؤوًال، نحو: ﴿ _ ` b a ﴾، ونحو: 
﴿ Ê É È Ç ﴾، ونحو: ﴿ ! " # $ % 
& ﴾، ونحــو: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ واألصل فيه أن يكون 
م أو يتأّخر جوازًا  م لكنه قد يأتــي نكرة، وقد يتقد معرفة وأن يتقد

ووجوبًا كما سيأتي.

 هل يجيء المبتدأ نكرة؟
منكرًا،  المبتدأ  َيِرَد  أن  تجيز  مســوغات  وهناك  أفاد،  إذا  نعم، 
 [  Z  Y  X  W  V ﴿ نحــو:  بوصف،  ــَص  ُخص إذا  منها: 
ص بإضافة، نحو: طالُب إحساٍن واقٌف بالباب،  أو ُخص ،﴾ \
ونحو: «خمُس صلواٍت كتبهن اهللا في اليوم والليلة»، أو إذا ســبق 
بنفي نحـو: «مـا كســـوٌل ُمَوفق»، أو ُســبِق باســتفهام نحو: (هل 
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 ،﴾ D C B ﴿ :رجــٌل فيكــم)، أو إذا دل على دعاء، نحــو
ونحو: ﴿ ¦ § ﴾، ونحو: ﴿ % & ﴾.

غات االبتداء بالّنكرة: ُمَسو 
األصل فــي المبتدأ أن يأتــي معرفة إال أنه قــد يرد نكرة 
المؤهالت  من  بمجموعة  تحصــل  هذه  وفائدته  أفاد،  إذا  وذلك 
كثيرة،  وهــي  بالنكرة،  االبتداء  مســوغات  النحويون  اها  َســم

وأشهرها:
 H ﴿ :١ ـ أن تخّصــص النكــرة بوصف أو إضافــة، نحو
فقير  علٍم  «طالــُب  ونحو:   ،﴾ N  M  L  K  J  I
خيُر من َغنِّي َجُهوٍل». ونحو: «صالة ركعتين في جوف الليل خير 

من الدنيا وما فيها».
ع وتفصيل، نحو: الدنيا أحواٌل،  ٢ ـ أن تدّل النكرة على تنــو
كريم،  فصنٌف  وأصناف  أجناس  والناس   ، َيُغم وحاٌل  َيُســّر،  فحال 

وصنٌف لئيم، وصنٌف مؤمن، وصنٌف كافر.
٣ ـ أن تدل النكرة على دعاء ســواء أكان لك أم عليك نحو: 
 ¸ ﴿ ونحــو:   ،﴾ q  p  o  n ﴿  ،﴾ /  .  -  ,  + ﴿

.﴾ a ` _ ^ ﴿ ،﴾ º ¹
ب بلفظه، نحو: عجٌب لك، أو  ت النكرة على تعج٤ ـ إذا دل
ين!، وما َأحســن  بمعنــاه نحو: ما أكرم المســلم!، وما أجمل الد

الصدق والوفاء!.
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 ٥ ـ إذا وقعت النكرة في سياق نفي أو استفهام نحو: ما ِخل
لنا، وما كسوٌل في بيتنا.

٦ ـ إذا وقــع النكرة في صدارة جملــة الحال نحو: حضرت 
، ونحو: ســرت في الصحراء  إلى العمــل ورجٌل يلهث وراء لص

ونجٌم قد أضاء، وخرجت من بلدي ونفوٌس تبكي.
 X  W  V ﴿ نحو:  االبتداء،  بالم  النكرة  ُســبقت  إذا  ـ   ٧
Z Y ] \ ﴾، ونحو: «لغدوة في سبيل اهللا أو روحة خير 
هذه  النحويين  بعــض  أوصــل  وقد  هــذا  فيها».  ومــا  الدنيا  من 
المواضع إلى ثالثين موضعًا، لكن يبقى أنه إذا أفادت النكرة صح 

االبتداء بها.

 الخبر:
أي:  عليه،  السكوت  َيْحُسُن  معنى  المبتدأ  مع  يكمل  ما  هو 
 Æ Å Ä Ã ﴿ :ينتظم معه مع المبتدأ جملة مفيدة، مثل
 z  y ﴿ ونحــو:   ،﴾ #  "  ! ﴿ ونحــو:   ،﴾ Ç
العـدد (إفــرادًا  فــي  المبتدأ  يطابق  والخبر   ﴾ |  {
وتثنية وجمعًا)، وفي النوع (تذكيرًا وتأنيثًا)، وإذا كــان المبتدأ 
جمعًا لغير عاقــل جــاز أن يكون الخبــر مفـــردًا مؤنثــًا أو 
جمعًا مؤنثـــًا، نحو: الجبال عاليٌة أو الجبــال عالياٌت، واأليام 
معــدودٌة أو األيام معــدودات، واألفكار واضحــة أو األفكار 

واضحات.
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 أنواع الخبر:
له ثالثة أنواع:

ا، نحو:  ١ ـ الخبر المفرد: ويكون اسمًا ظاهرًا جامدًا أو مشتق
د ماهر، وزيٌد نشيط، وهذا محمود  هذا أسٌد، وذلك شجاع، ومحم
 [  Z  Y ﴿ تعالى:  قــال  أثيٌم،  اٌب  َكذ ومســيلمُة  الخلق، 

.﴾ \
٢ ـ الخبر الجملة (اســمية أو فعلية)، نحو: (النجاح أساســه 
العمل)، (والتفّوق يتطّلب الجد)، (واهللا يوفق العاملين المخلصين) 

  { ﴿ وقال:   ،﴾ e  d  c  b  a ﴿ تعالــى:  قال 
|  {  ~  ے      ¡  ¢ ﴾.

٣ ـ الخبر شــبه الجملة: (الجار والمجرور أو الظرف)، نحو: 
﴿ N M L ﴾، «والبركة في البكور»، «والرحيل غدًا»، 

«والجنة تحت أقدام األمهات».

 الرتبة في الجملة االسمية:
أ ـ مواضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوبًا:

جملة  شــبه  والخبر  لها  ال مســوغ  نكرة  المبتدأ  كان  إذا  ـ   ١
ومثل:   ،﴾ [  Z  Y ﴿ ونحــو:   ،﴾ a  `  _ ﴿ نحــو: 

﴿ p o n ﴾، ومثل: ﴿ 1 2 3 ﴾.
٢ ـ إذا كان الخبر لفظًا من ألفاظ الصدارة كأسماء االستفهام 

نحو: ﴿ » ¬ ﴾، ومثل: ﴿ ½ ¾ ¿ ﴾، ومثل: كيف حالك؟
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٣ ـ إذا اتصل بالمبتدأ ضميٌر يعــود على بعض الخبر، نحو: 
g f ﴾، ونحو: «للضرورة   e d ﴿ :للسالم تبعاُته»، ونحو»
مالبســاُته،  حادٍث  ولكل  ظروُفــه،  أمر  لكل  ونحــو:  أحكاُمها»، 

اُقه». و«للمعروف أهُله»، و«للكتاب ُعش
٤ ـ إذا ُحصر المبتدأ «بإّنمــا» أو «بما وإال» نحو: إنما ُفَرُص 
 » º ¹ ﴿ :ونحو ،﴾ [ Z Y ﴿ :الحياُة نادرة، ونحــو

.﴾ ½ ¼

ب ـ مواضع تقديم الخبر على المبتدأ جوازًا:
(ممنوٌع  نحــو:  الخبر  لمعنى  الصــدارة  إعطاء  ُأريــد  إذا  ـ   ١

التدخيُن)، ونحو: (ممنوعٌة االستعارُة).
٢ ـ إذا ســبق المبتدَأ والخبَر َحْرُف نفٍي أو اســتفهام، وكان 

.﴾ { z y x w ﴿ :الخبر وصفًا، نحو
ص  ٣ ـ إذا كان الخبــر شــبه جملة والمبتدأ معرفــة أو ُخص
بوصف أو إضافة، نحو: (في التأني السالمة، وفي العجلة الندامة)، 
ين كل  بــاع الدونحــو: «فــي ات ،﴾ É È Ç Æ ﴿ :ونحــو

السعادة».

في  األصل  (االلتــزام  المبتدأ  على  الخبــر  تقديم  امتناع  ـ  ج 
الترتيب):

وال دليل  وتنكيــرًا  تعريفًا  والخبــر  المبتدأ  تســاوى  إذا  ـ   ١
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منك  «أفضل  أخــوك»  «محمد  نحو:  اآلخــر،  من  أحدهما  يوضح 
أفضل منــي»، ونحو: «الديــن المعاملة» فإذا ُوِجــدت قرينة جاز 
أبو يوسف  ونحو:  كالُمنا،  الهداِة  النبيين  كالُم  نحو:  الخبر،  تقديم 

أبو حنيفة، ونحو:
وبناتُنا أبنائنا  بنــو  األباعدِبنونا  بنوهن أبناُء الرجالِ 

مســتتر،  ضمير  فاعلهــا  فعليــة  جملــة  الخبــر  كان  إذا  ـ   ٢
~ ﴾، ونحــو: (محّمــد َيَبــر والديــه)،   } نحــو: ﴿ } | 
و«علــي ُيحســن إلــى الفقــراء»، و«زيــد يحــب المســاكين».

٣ ـ إذا كان الخبر مقصورًا عليه أي: محصورًا «بما» و«إال» أو 
 ،﴾ F E D C ﴿ :ونحو ،﴾ F E D C ﴿ :بإنما»، نحــو»

.﴾ º ¹ ¸ ¶  ﴿ :ونحو ،﴾ Ì Ë Ê  ﴿ :ونحو
٤ ـ إذا كان المبتــدأ لفظــًا مــن ألفاظ الصــدارة، نحو: من 
أعظم  ما  ونحــو:   ،﴾ o    n  m  l    k  j ﴿ ونحــو:  حضــر؟، 
القــرآن!، ونحو: كم جــزًءا من القــرآن حفظته؟ ونحــو: ما أهم 
وما  ربك؟،  «من  الشــريف:  الحديث  وفي  اليوميــة؟،  اهتماماتك 

دينك؟، ومن الرجل الذي ُبِعَث فيكم؟».

:á«ª°S’G á∏ªédG »a ±òëdG

 الحذف الواجب:
أ) وجوب حذف المبتدأ:

١ ـ إذا كان الخبر نعتًا مقطوعًا للرفع (ويرد ذلك في معرض 
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المدح أو الترحم أو الّذم)، نحو: بســم اهللا الرحٰمُن الرحيُم (برفع 
كلمتــي الرحٰمن الرحيم)، ونحــو: اللهم ارحم عبَدك المســكيُن 
الرجيُم  الشــيطاِن  من  باهللا  أعوذ  ونحو:  المســكين)،  كلمة  (برفع 
(برفع كلمة الرجيم)، فما تحتــه خط خبر لمبتدأ محذوف تقديره 

ى هذا النعت المقطوع للرفع. هو»، ويسم»
٢ ـ أن يكــون الخبر مخصوصًا بالمــدح أو الذم نحو: (نعم 
د، وهو  الرجل محمــٌد، وبئس الُخُلــُق الكذُب)، (أي: هــو محم

الكذب).
٣ ـ إذا كان الخبر مصدرًا بدًال من اللفظ بالفعل نحو «َفَصْبٌر 
جميــل»، ونحو: نوٌم هادئ، ونحو: ســمٌع وطاعــة، ومنه: «طاعة 

وقول معروف».

ب) وجوب حذف الخبر:
١ ـ إذا وقع المبتدأ بعد «لــوال»، والخبر كون مطلق أو عام، 
اهتدينا» (أي:  ما  اهللا  ونحو: «لــوال   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ ﴿ نحو: 

لوال أنتم منعتمونا...، ولوال اهللا هاٍد...).
ا صريحًا في القســم، نحو: ﴿ )  ٢ ـ أن يكون المبتدأ نص
( * + , ﴾، ونحــو: «يمين اهللا ألجاهــَدّن وأخلصّن»، 

وتقدير الخبر المحذوف: قسمي أو حلفي.
 ٣ ـ إذا وقع بعــد المبتدأ واو تعينــت للمصاحبة نحو: (كل
 و(كل وخماُرها)  فتاٍة  و(كل  ومصحفه)  مسلٍم  و(كل  وشأُنُه)  إنسان 
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صانع وآلته)، وتقدير الخبر المحذوف: متالزمان أو متصاحبان أو 
مقترنان.

٤ ـ إذا وقع بعد المبتدأ حال تسد مسد الخبر، وال تصلح أن 
تكون خبــرًا، نحو: (أكلي الطعاَم طازجًا، وضربي اللص ســارقًا، 
العبُد  يكون  ما  ومنــه: «أقرُب  بالِحَكم)،  َمُنوطًا   الحق قولي  وأكثُر 
َر  من رّبه وهو ســاجد»، وتقدير الخبر المحذوف: «إذ كان» إذا ُقد

َر في المستقبل. في الماضي، «وإذا كان» إذا ُقد

:á«ª°S’G á∏ªédG »a õFÉédG ±òëdG

يجوز حذف المبتدأ أو الخبر أو حذفهما معًا إذا ُفهم السياق 
 T S ﴿ :وُأمن اللبس، فمن حــذف المبتدأ جوازًا قوله تعالى
 K J ﴿ :أي هي ناٌر حامية، ومنه ،﴾Y X W V U
M L ﴾، أي: هــي أســاطير األوليــن، ومن حذف 
ونحو  دائم،  أي:   ﴾ /  .  - ﴿ تعالى:  قوله  جوازًا  الخبر 
ٌد» (أي: محمد في البيت)،  سؤاله: «من في البيت؟» فأجاب: «محم
تعالى:  قوله  الكريــم  القرآن  في  معًا  والخبــر  المبتدأ  حذف  ومن 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
¸ º ¹ ﴾ (أي: والالئــي لــم يحضن فعدتهن ثالثة أشــهر 
عليك:  فيجاب  حضــر؟  محمد  هل  ســائًال:  قولك  ومنه  كذلك»، 
وصل؟»  الضيف  «هــل  ونحو:  حضر)،  ــد  محم نعم،  (أي:  «نعم» 

فيقال: «نعم» (أي: نعم الضيف وصل).
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د الخبر: تعد 
د الخبر لفظــًا ال معًنى بأن يعطى معًنى واحدًا نحو:  ١ ـ يتعد
أضبط  أي:  َأْيَسُر  َأْعَسُر  الرجل  وهذا   ، ُمر أي:  حامٌض،  حلٌو  الرمان 

(يكتب بكلتا يديه)، ومنه قول الشاعر في وصف ذئب:
ينــــــام بإحــدى مقلتيـــــه ويتقــي

نائُم يقظــاُن  َفْهــَو  المنايا  بأخــرى 
وعالمته عدم صحة االستغناء ببعض الخبر عن بعض، وعدم 

إمكان وضع حرف العطف بين اللفظين.
٢ ـ متعّدد لفظــًا ومعًنى (وهو األكثر اســتعماًال)، نحو: زيد 
 ~ ﴿ الكريم:  القرآن  في  ومنه  شاعر،  مهندس  نشيط  فاضل  كريم، 
صّحــة  وعالمتــه   ،﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
العطف  حرف  وضع  وإمكان  بعض،  عن  األخبار  ببعض  االستغناء 

بين األخبار المتعّددة.

 اقتران الخبر بالفاء:
حق الخبر أال تدخل عليه الفاء؛ ألنه مع المبتدأ بمنزلة الصفة 
نحو:  الشــرطية  بعد «أما»  بها  اقترانه  يجــب  لكن  الموصوف  مع 
اســَم  كان  إذا  جوازًا  بهــا  الخبر  ويقتــرن   ،﴾ °  ¯  ® ﴿
 موصوٍل وردت بعده جملة أو شــبه جملة، نحو: «الذي يأتي إلي
فله درهم، والذي عندك فله جائزة، والذي يخلص في نظافة الدار 

فله مكافأة» ونحو ذلك من العبارات والجمل.
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:á«ª°S’G á∏ªédG ï°SGƒf

 النواسخ وأنواعها في النحو العربي:
الناســخ هو المزيل والمغير يقال: نسخت الشمُس الظل أي: 
غيرْته، وعند النحاة هو الذي ُيْحِدث تغييرًا في حكم الجملة التي 

يدخل عليها، ويختلف أثر الناسخ على النحو اآلتي:
«كان»  مثل  الخبــر  وتنصب  المبتدأ  ترفع  نواســخ  هناك  ـ   ١

وأخواتها و«كاد» وأخواتها، والمشبهات بليس.
٢ ـ نواســخ تنصب المبتدأ وترفع الخبر مثل «إن» وأخواتها 

و«ال» النافية للجنس.
مثل «ظن  الخبر  وتنصب  المبتدأ  تنصب  نواســخ  وهناك  ـ   ٣
دًا مســافرًا، وعلمت الرأي ســديدًا.  وأخواتها»، نحو: ظننت محم

والنواسخ قد تكون حرفية أم فعلية أم اسمية.

 الدراسة التفصيلية للنواسخ:
:É¡JGƒNCGh ¿Éc `` 1

هــي أفعال ناســخة ترفــع المبتــدأ وتنصب الخبــر، نحو: 
 .﴾ E  D  C  B ﴿ ونحــو:   ،﴾ É  È  Ç ﴿
وأخــوات كان هي: (أصبح، أمســى، أضحى، ظــل، بات، صار، 
ليس، مــا زال، ما فتئ، ما بــرح، ما انفّك، مــا دام) قال تعالى: 
وقال:   ،﴾ ̧  ¶  μ ﴿ وقــال:   ،﴾ T  S  R ﴿

(وال يزالون مختلفين)، ونحو: (أمسى الرجُل شاكًرا ربه).
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القسم األول من أخوات كان ما يعمل بال شرط:
ـ  (كان  وهي:  ثمانية  وعددها  شــرط،  بغير  تعمل  أفعال  هناك 
 ã ﴿ :بات ـ أمسى ـ أصبح ـ أضحى ـ ظل ـ صار ـ ليس) نحو
ويصبح  مؤمنًا  الرجــل  (يمســي  ونحو:   ،﴾ è  ç  æ  å  ä
 ونحــو: ذلك: (بت ،﴾ T S R ﴿ :كافــرًا)، ونحــو
سليم الصدر) ونحو: ﴿ ) ( * + , - . / ﴾.
القسم الثاني ما يعمل عمل كان بشرط تقّدم النفي أو شبه النفي:
أربعة أفعال، تعمل عمل كان بشرط تقّدم النفي أو شبه النفي 

(وهو النهي والدعاء) وهي: (زال ـ برح ـ فتئ ـ انفك).
نحو: ﴿ ( * + ﴾، ونحــو: (ما برح الرجل يصلي) 

ونحو: (ما فتئ الطفل يبكي) ومنه قول الشاعر:
ْر وال تزال ذاكر الـ ـموت فنسيانه ضالل مبينصاح شم

ومنه قول القائل:
الَبَلى علــى   مي دار  يا  اســلمي  يا  أََال 

الَقْطُر وال زال ُمْنَهــال بجــر عائــكِ 
أما القسم الثالث: فيعمل بشرط تقّدم «ما» المصدرية الظرفية:

شرط عمل «دام» عمل كان:
تعمل عمــل كان بشــرط أن يتقــّدم عليها «مــا» المصدرية 
 h g ﴿ :الظرفية، أي: التي تؤول بقولنــا: (مدة دوام) مثل
l k j i ﴾ أي: مدة دوامي حيا، فإن لم تتقدمها «ما» 
ك، ودام فضلك)  المصدريــة لم تعمل عمــل كان نحو: (دام عــز
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«فدام» هنا فعل تام و«ِعزك» فاعله، وكذا نحو: «دمت لي أخًا، وُدْم 
طيبًا»، فكل من «أًخا» و«طيًبا» تعرب حاًال ال خبرًا.

 ما تختص به كان:
تختص كان بجملة من األمور لكونها أم الباب، منها زيادتها، 
ومنها حذفها وحدها مع بقاء اسمها وخبرها، أو حذفها مع اسمها 
حذف  وكذلك  اســمها،  وبقاء  خبر  مــع  حذفها  أو  خبرها،  وبقاء 
نونها مثل: «التمْس ولو خاتمًا من حديد»، ونحو: «الناس مجزيون 
 ،﴾ w v u ﴿ :ا فشــّر»، ونحو بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شــر

.﴾ ñ ð ï î í ﴿ :ونحو

 أنواع «كان» في النحو العربي:
«كان» لها ثالثة أنواع:

١ ـ كان الناقصــة: (وهي أكثرها اســتعماًال) وهي التي ترفع 
الركنين:  هذين  إلــى  معناها  في  وتحتاج  الخبر،  وتنصَب  االســم 
االسم والخبر، مثل: ﴿ Í Ì Ë Ê﴾، ونحو: ﴿ ¯ ° 
عنــد  المقصــودة  وهــي   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±

اإلطالق.
٢ ـ كان التاّمة: (وهي التي تكتفــي بمرفوعها ويتم معناها)، 
وجــد  إن  «أي:   ،﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ نحــو: 

معسر»، ونحو: «إذا كان الشتاُء فأدفئوني» أي: إذا دخل الشتاء.
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٣ ـ كان الزائــدة: (وهــي التي تقــع بين شــيئين متالزمين 
وال تعمل شــيئًا)، نحو: (أنت ـ تكون ـ كريــٌم، ومررت برجٍل ـ 

كان ـ كريٍم).

 شروط حذف نون كان:
تحذف نون كان بشروط سّتة: أن تكون على صيغة المضارع 
المجزوم، وأن تكون عالمة جزمه السكون، وأن يكون بعده حرف 
بخبرها  تتصل  أال  (أي:  نصــب،  ضمير  بهــا  يتصل  وأال  متحّرك، 
 v u ﴿ :ضميرًا)، وأن يكون ذلك في وصــل ال في وقف، نحو
 ñ ð ï î í ﴿ :ونحو: ﴿ > = < ? ﴾، ونحو ،﴾ w

.﴾P O N M ﴿ :ونحو ،﴾ ö õ ô ó ò

 أصل «لم َأُك» وإعرابها:
فالفعل  َأُكْوْن»  «لــم   :﴾ w  v  u ﴿ تعالى:  قوله  في  َأُك»  «لم 
اآلخر،  صحيح  لكونــه  الســكون  جزمه  وعالمة  «بلــم»،  مجزوم 
فالتقى ســاكنان (الواو التي هي عين الفعل، والنون التي هي الم 
حتى  الــواو  فحذفت  تســكينها)،  الجزم  حــرُف  َوَتَطلَب  الفعــل 
ال يلتقي ســاكنان، فصار الفعل «لم أكن» على وزن لم «َأُفْل»، ثم 
فصارت  حذفها،  شروط  تحّقق  بعد  للتخفيف  جوازًا  النون  ُحِذَفت 
صورة الفعل بعد حــذف نونه «لم أُك» علــى وزن «لم َأُف» فهو 
مضارع ناقص ناسخ مجزوم بلم، وعالمة جزمه السكون، وحذفت 
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الواو لئال يلتقي ساكنان، ثم حذفت نون الفعل تخفيفًا بشروطها، 
واســم «كان» ضمير مســتتر تقديره «أنا» يعــود على مريم 7 
والخبر هو كلمة «َبِغيا» وهــو خبر منصوب، وعالمة نصبه الفتحة 

الظاهرة.

 حذف كان مع اسمها وبقاء الخبر:
تحذف «كان» مع اســمها ويبقى الخبر، وذلك بعد «إْن وَلْو» 
كان  ولو  أي:  حديــد»،  من  خاتمًا  ولو  «التمس  نحو:  الشــرطيتين 
ا)، ونحو:  ملتمُســك خاتًما من حديٍد، ونحو: (قل الحق ولــو مر
إن  أي:  فشر)  ا  شــر وإْن  فخير  خيرًا  إِْن  بأعمالهم  مجزيون  (الناس 
ا فجزاؤهم  كان عملهم خيرًا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شــر
شر، وكذلك تحذف كان مع خبرها ويبقى االسم مرفوعًا بعد «إْن 
الشــريف:  الحديث  في  الرفع  روايــة  في  كما  الشــرطيتين،  ولو» 
إن  أي:  فشر»   شــر وإن  فخير،  خيٌر  إن  بأعمالهم  مجزيون  «الناس 
كان فــي عملهم خير فجزاؤهــم خير، وإن كان في عملهم شــر 
فجزاؤهم شر، ونحو: «التمس ولو خاتٌم من حديٍد» (أي: ولو كان 

في التماسك خاتٌم من حديد).

:z¢ù«∏H{ äÉ¡Ñ°ûªdG `` 2

وتنصب  االســم  ترفع  أي:  ليــس،  عمل  تعمل  حــروف  هي 
تدل  حيث  تنفي «ليس»  كما  تنفي  ألنها  وُشــبهت «بليس»  الخبر، 
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جامدة،  كونها  في  كذلك  مثلها  وهي  المبتدأ،  عن  الخبر  نفي  على 
وتشبهها كذلك في عملها، وهذه األدوات هي «ما وال والت وإْن» 
نحو: ﴿ : ; > ﴾، ونحــو: ﴿ : ; > ﴾، ونحو: ﴿ 5 
ونحو:  بالتقوى)،  إال  أحــد  من  خيرًا  أحد  ونحو: (إْن   ،﴾ 7  6

(ال وزٌر مما قضى اهللا واقًيا).

 دراسة المشبهات «بليس»:
أ ـ «ما» بين الحجازيين والتميميين:

· «ما» الحجازية:
هي أداة تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز فقط، وبها نزل 
القــرآن الكريم، قال اهللا تعالــى: ﴿ : ; > ﴾ وقــال ـ عّز من 
مراعاة  ليس  عمل  لعملها  ويشترط   ،﴾ <  ;  :  .. ﴿ ـ :  قائل 
وبين  بينها  «إِْن»  تــزاد  وأال  وخبرها،  اســمها  وبين  بينها  الترتيب 
اســمها، وأال ينتقض نفي خبرها بإِّال، فإذا اختل شــرط من تلك 
 C ﴿ نحو:  ال يعمل،  نفي  حرف  وصارت  عملها،  بطل  الشــروط 
F E D ﴾، ونحو: (ما إْن زيٌد بخيٌل)، ونحو: (ما صادٌق إال 

عمٌرو).

· «ما» التميمية:
وإن  تميم،  بنــي  عند  «ليــس»  عمل  ال تعمل  نفــي  أداة  هي 
تحققت لها شــروط إعمالها عمل «ليس»، فبنو تميم ال ُيعملونها، 
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وإنما ُيهملونها، فهي عندهم حرف نفي وحســب، نحو: (ما خالٌد 
وخبًرا  مبتدأ  بعدهــا  ما  ويعرب   ( ذكي بل   غبِــي  علي وما  بخيٌل، 

سواء تحّقق شرط عملها أم لم يتحّقق.

ب ـ ال النافية للوحدة:
هي أداة تعمل عمل «ليس»، أي: ترفع االسم وتنصب الخبر، 
من  وال يمنع  الرجل،  هذا  عن  القيام  فتنفي  قائمًا)  رجٌل  (ال  نقول: 
اســمها  يكون  أن  لعملها  ويشــترط  قائمين،  وأكثر  رجلين  وجود 
بها  النفي  يظل  وأن  بينهمــا،  الترتيب  ويراعــى  نكرتين،  وخبرها 
ٌء  شــيْ فال   مثل/ «تعز خبرها «بإال»  نفُي  ينتقض  أّال  بمعنى  قائمًا، 
على األرض باقيًا»، فإن اختل شرط من هذه الشروط بطل العمل، 
ٌد  وال محم وال امرأٌة،  رجٌل  الدار  وال في  فاضٌل،  إال  ال عالٌم  نحو: 

موجود وال أخوه.

ج ـ الَت:
تعمل «الت» عمل «ليس» بشــرطين، األول: أن يكون اسمها 
وخبرهــا من ألفاظ الزمــان، نحو: (ســاعة، أوان، لحظة، وقت)، 
والثانــي: أن ُيْحَذف أحدهما، والغالب حذف االســم، بمعنى أن 
يقع بعد «الت» كلمة منصوبة هي الخبر، نحو: ﴿  5 6 7 ﴾، 

وكقول الشاعر:
ِ والَبْغُي َمْرَتُع مبتغيه وِخيُمَندَِم البغاُة والت ساعَة مندم
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«الَت»،  خبــر  أنه  على  منصــوب  وســاعة»  «حين  من:   فكل
بعد  ما  ورد  فإن  و«الســاعة»،  «الِحيُن»  تقديره  محذوف  واالســم 
منصوبًا،  محذوفًا  الخبــر  ر  وُقد لها،  اســمًا  أُْعِرب  مرفوعًا  «الَت» 

وهو قليل.

د ـ «إْن» العاملة عمل «ليس»:
تعمل إْن (مكسورة الهمزة ساكنة النون) عمل «ليس» في رفع 
االســم ونصب الخبر، مثل: إْن أحٌد خيرًا من أحــد إال بالعافية، 

ونحو قول الشاعر:
حياتــه بانقضــاء  َمْيتــًا  المــرُء  إنِ 

َفُيْخــَذَال عليــه  ُيْبَغــى  بــأن  ولكــْن 
ويشترط لعملها تنكير معموليها ومراعاة الترتيب بينهما، وأن 
يظل النفي بها على حالــه دون أن ينتقض، ومن ثم بطل عملها. 
 ،﴾ r q p o ﴿ :وفي نحــو ،﴾ F E D C ﴿ :في نحــو

.﴾ B A @ ? > ﴿ :ونحو

:É¡JGƒNCGh OÉc `` 3

وتنصب  االسم  فترفع  «كان»،  عمَل  تعمل  ناســخة  أفعال  هي 
عمل  عملها  من  الرغم  على  مســتقل  باب  في  ُأْفِرَدت  وقد  الخبر، 
َيِرُد  فال  مضارع،  فعلها  فعلية  جملة  يكون  أن  يلزم  خبرها  ألن  كان 
مفردًا، وال جملة اســمية، وال جملة فعلية فعلها ماض، وال شــبه 
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يكون  أن  المعلم  (كاد  ونحــو:   ،﴾ º  ¹  ¸ ﴿ نحــو:  جملة، 
 Ê  É ﴿ ونحــو:   ،﴾ a  `  _ ﴿ ونحو:  رســوًال)، 
 ë  ê  é  è ﴿ ونحــو:   ،﴾ Î  Í  Ì  Ë

ì ﴾، ونحو: ﴿ : ; > = ﴾.

 أنواع أفعال «كاد» وأخواتها:
كاد وأخواتها ثالثة أنواع:

الخبر  وقوع  قرب  على  تــدّل  وهذه  المقاربة،  أفعال  األول:   ·
وهي: (كاد وكرب وأوشك).

· الثاني: أفعــال الرجاء، وهذه تدّل على رجــاء وقوع الخبر 
وهي: (عسى وَحَرى واْخَلْوَلق).

· الثالث: أفعال الشروع، وهذه تدّل على شروع االسم في مباشرة 
.( الخبر وهي: (طفق وشرع وأنشا وجعل وأخذ وعلق وهلهل وَهب

 اقتران خبر «كاد» وأخواتها بـ«َأْن» المصدرية:
يقترن خبر كاد وأخواتها بأن على النحو اآلتي:

أ ـ مــع «كاد وكرب» يقل دخــول «َأْن» علــى خبرها، نحو: 
يقــول  المريــب  «يــكاد  ونحــو:   ،﴾ì  ë  ê  é  è ﴿
 Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ونحــو:  خذونــي»، 
Î ﴾، ومــن القليل الذي دخلت «أن» فــي خبره قول علي بن 

أبي طالب ƒ : «كاد الفقر أن يكون كفرًا»، وقول الشاعر:
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التبجيال ه  َوف للمعلــم  كاد المعلم أن يكون رسوالقم 
النحويين  وبعض  واخلولق»،  وحرى  «عسى  مع  يكثر  ـ  ب 
 "  ! ﴿ نحو:  األفعال،  هذه  خبر  على  «َأْن»  دخول  يوجبون 
اْخَلْولقت  ومثل:   ،﴾ M  L  K  J  I ﴿ ونحو:   ،﴾ $  #
السماء أن تمطر، وَحَرى المظلوم أن يدافع عن نفسه، ومن القليل 
الشاعر: قول  األفعال  هذه  خبر  على  «َأْن»  فيه  ال تدخل  الذي 

إنه له كل يوم في َخلِيقته أمُرعسى فرٌج يأتي به اهللاُ 
وأخذ  وبدأ  طفق  «شرع  وهي:  الشروع  أفعال  من  يمتنع  ـ  ج 
قول  ونحو  ے ﴾،   ~  }  |  {  z ﴿ نحو:  وعلق»، 

الشاعر:
ِأراك َعلِْقَت تظلم َمْن أََجْرَنا وظُْلُم الجارِ إذالُل الُمجِير

األستاذ  وبدأ  يخطب،  اإلمام  وشرع  أتكلم،  «أخذت  ونحو: 
يشرح الدرس».

:É¡JGƒNCGh z s¿pEG{ `` 4

هي أحرف ناســخة تنصب المبتدأ ويســمى اســمها، وترفع 
الخبر ويســّمى خبرها، نحــو: ﴿ º ¹ « ¼ ﴾، وأخواتها 
هي: (َأّن ـ كَأّن ـ لكن ـ ليت ـ لعل) «فــإّن وأّن» ُتِفيداِن التوكيد، 
و«كأْن» للتشبيه، و«لكْن» لالســتدراك، و«لعْل» تفيد الترجي، وقد 

تفيد اإلشفاق أو التعليل، و«ليت» تفيد التمّني.
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» المكسورة الهمزة: دخول الم االبتداء على «إِن 
» المكسورة في أربعة أحوال: على  تدخل الم االبتداء مع «إِن
خبرها، وعلى معمول خبرها، وعلى اسمها، وعلى ضمير الفصل، 
فمثال األول: ﴿ _ ` a ﴾، ونحو: ﴿ # $ % & ﴾، 
على  دخولها  أي:  ـ  الثاني  ومثال  المزحلقة،  بالالم  عندئذ  ى  وتسم
ــدًا لفي الدار جالــس، وإن زيدًا  معمــول الخبر ـ قولنا: إن محم
االســم  على  الالم  تدخل  أن  وهو  ـ  الثالث  ومثال  قارٌئ،  َلِكتاَبَك 
 U ﴿ :ونحو ،﴾ É È Ç Æ  ﴿ : ـ شــريطة أن يتأخر الخبــر 
X W V ﴾، ومثــال الرابع وهو دخولهــا على ضمير الفصل 
 Q P O N ﴿ :قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % ﴾، ونحو

.﴾ R

:kGô°ùch kÉëàa z q¿pEG{ Iõªg ºμM

 أ ـ وجوب الكسر:
· مواضع كسر همزة «إن» وجوبًا:

 V  ﴿ نحو:  حكمًا،  أو  حقيقة  الكالم  بداية  في  وقعت  إذا  ـ   ١
 &  %  $  #  "  !  ﴿ ونحــو:   ،﴾ X  W

' ﴾، ونحو: «أَما إن قيم اإلسالم ال تدانيها قيم».
 R  Q  P ﴿ نحــو:  بالقــول،  محكيــة  وقعــت  إذا  ـ   ٢
 ¼ » º ﴿ :ونحو ،﴾ H G F E D ﴿ :ونحو ﴾ S

.﴾ ¿ ¾ ½
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الصلة،  جملة  أول  وفي  الحال،  جملة  أول  في  وقعت  إذا  ـ   ٣
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ نحــو: 
g ﴾، ونحــو: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

.﴾ ª ©
)، مثل:  من (حيث وإذ وحتــى وَكال ٤ ـ إذا وقعــت بعد كل
«جلســت حيث إِنك جالس»، ومثل: ﴿ g f e d ﴾، ومثل: 
(عدتك إذ إنك مريض)، ونحو: «مرض زيد حتى إنهم ال يرجونه».
 #  "  ! ﴿ الالم  خبرها  وفي  القسم  جملة  أول  في  ـ   ٥
 B  A  @  ?  >  =  < ﴿ ونحــو:   ،﴾ &  %  $

.﴾ C
٦ ـ أن تقع بعد فعل من أفعال اليقين ُعلق عن العمل بالالم 

نحو: ﴿ l k j i ﴾، ونحو: «علمت إِنك لصادق».

 ب ـ وجوب الفتح:
· مواضع الفتح الواجب في همزة «إِّن»:

١ ـ إذا أمكن تأويلها مع معمولْيها (االســم والخبر) بمصدر 
يقع في محل رفع أو نصب، أو جر، وذلك يشمل سبعة مواضع: 

٢ ـ أن تقع في موقع الفاعل، وهو الرفع، نحو: ﴿ ¦ § 
.﴾® ¬ « ª © ¨

٣ ـ أن تقع في موقع رفع نائب فاعل، نحو: ﴿ ! " # $ 
.﴾ ( ' & %
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به،  مفعول  المصــدر  أن  على  نصب  موقــع  في  تقع  أن  ـ   ٤
نحو: (وال تخافون أنكم أشركتم باهللا).

 "  ! ﴿ نحو:  مؤخرًا،  مبتــدأ  رفع  موقع  في  تقع  أن  ـ   ٥
.﴾ & % $ #

٦ ـ أن تقع في محل المجرور لفظًا أو تقديرًا نحو: ﴿ ! " 
.﴾ N M L K J I H G ﴿ :ونحو ،﴾ % $ #

٧ ـ أن تقع بعــد «لو» أو «لوال»، نحــو: ﴿ # $ % & 
 v  u  t  s  r  q  p ﴿ ونحو:   ،﴾ )  (  '
z y x w } ﴾، ونحــو: «لو أنكم تتوكلــون على اهللا حق 

توّكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ِخماصًا وتروح بِطانًا».
وزنًا  بمعنى «غير»  هــي  التي  كلمة «َبْيَد»  بعد  وقعت  إذا  ـ   ٨
وفهمت  قريش»،  مــن  أني  َبْيَد  العرب  أفصــح  «أنا  نحو:  ومعنى، 

القضية َبْيَد أني في حاجة إلى بعض الوقت آلخذ فيها رأيًا.

قال ابن مالك في مواضع كسر وفتح همزة «إّن» وجوبًا:
ــصــدرِ م ــســد  ل ــح  ــت اف إّن  ــز  ــم وه

ِ اكســر ذاك  ســوى  وفــي  ها  َمَســـــد
فاكســْر فــي االبتــدا وفي بــدء صلْه

ُمْكِمَلــــْه ليميــــــنٍ  إّن  وحيـــــــث 
َمَحّل حّلــْت  أو  بالقــول  ُحِكيــت  أو 

أمــــــْل ذو  وإنــي  كزرتُــه  حــــــالٍ 
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َقا ُعل فِْعــــــل  بعــد  من  وكســـــروا 
تَُقــى لــــــذو  ِإنــه  كاْعَلــْم  بالــالم 

 ج ـ جواز األمرين في همزة «إِّن»:
· مواضع فتح وكسر همزة «إّن» جوازًا:

١ ـ بعد إذا الفجائية نحو: اســتيقظت فإذا إِن الشمس طالعة 
(ويجوز: فإذا َأّن الشــمس طالعة)، وخرجت فــإذا إِن مطرًا ينهمر 

انهمارًا، (ويجوز: وخرجت فإذا َأن مطرًا ينهمر انهمارًا).
٢ ـ بعد فــاء الجزاء (أي: الفاء الواقعة في جواب الشــرط)، 
نحو: من يزرني فإِنه مكرم، (ويجــوز: فَأنه مكرم)، ومنه: ﴿  ] 
 h g f e d c b a `_ ^ ] \
همزة  وفتح  (كســر  قراءة  فــي   ﴾ n  m  l  k  j  i

«فإِنه»).
٣ ـ أن تقع جوابًا لقسم وليس في خبرها الالم، نحو: حلفت 
إِنك  أقســمت  ونحو:  صادق)،  َأني  حلفــت  (ويجوز:  صادق  إِني 

مظلوم، (ويجوز: وأقسمت َأنك مظلوم)، ومنه قول الشاعر:
العلي بربــكِ  تحلفي  الصبيأو  الِــَك  أبو َذي أنــي 

(وللبيت روايتان: بفتح همزة «إن»، وكسرها).
القولين  وفاعل  قــول،  وخبرها  قــول،  عن  خبرًا  تقع  أن  ـ   ٤
واحد، نحو: (قولي إني أحمد اهللا، ونطقي إني أسّبح هللا، وحديثي 
إني أذكر اهللا)، (يجوز في ذلك كله فتح همزة «إن» وكسرها)، فإذا 
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بحســب  آخر  حكم  لها  تعّين  الثالثة  الشــروط  من  شــرط  اختل 
سياقها، ولم يجز فيها األمران.

 دخول «ما» الزائدة على «إن» وأخواتها:
وأزالت  عملها،  أبطلت  وأخواتها  بإن  الزائدة  «ما»  اتصلت  إذا 
األدوات  هذه  فتصبح  االسمية،  الجمل  على  بالّدخول  اختصاصها 
صالحة للدخول على الجمل االســمية والجمــل الفعلية كذلك، 
 ،﴾ ...i  h  g  f ﴿ ونحــو:   ،﴾ K  J  I  H  ﴿ نحــو: 
 p o  ﴿ :ونحــو: ﴿ 8 9 : ; > = ﴾، ونحو
الكافة،  «مــا»  تســمى  الحالة  هذه  وفي   ،﴾ t  s  r  q
ويعرب ما بعدها من األســماء مبتدأ وخبــرًا، أما إذا دخلت على 
الجملة الفعلية فُيرفع الفعل بعدها ألنها ال تأثير لها بســبب كّفها 

عن العمل، «بما» الكافة.

:« دخول «ما» الزائدة على «ليت» من أخوات «إن 
عملها  تبطل  فقد  الناسخة  على «ليت»  الزائدة  دخلت «ما»  إذا 
نحو:  وخبرًا  مبتدأ  بعدها  ما  أعرب  عملها  بطل  فإذا  ال تبطله،  وقد 
(ليتمــا النجاُح وقريــُب المنــال)، (ليتما العاصْي يــدرك العاقبة 
َيْت «ما» زائدة  الوخيمــة)، وإذا لم تبطل «ليــت» عن العمل ُســم
وال تأثير لهــا، نحو: ليتما النجاَح قريُب المنــال، وليتما العاصَي 

يدرك العاقبة الوخيمة. ـ قال ابن مالك:
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مبطُل الحــروِف  بــذي  «ما»  َوَوْصــُل 
ــى العمـــُل إعمالهــــا وقـــــد ُيبق

 التخفيف في ذوات الّنون:
بالنون  تنتهي  التي  الناســخة  األحرف  تلك  هي  النون  ذوات 

من أخوات إن وهي: «أّن، ولكّن، وكأّن».
» الناسخة: ١ ـ التخفيف في «إِن

إذا ُخفَفت «إِّن» وصارت «إْن» َقل عملها، ووجب دخول الالم 
الفارقة على خبرها، نحو: (إْن عمَلك لمتَقٌن، وإْن عمُلك لمتقٌن)، 
وإذا دخلت «إن» المخففة على جملة فعلية وجب أن يكون خبرها 
 ،﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ نحــو:  ناســخًا،  فعًال 
 ¬ « ª ﴿ :ونحــو: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ ونحو

® ﴾ ونحو: ﴿  : ; > = ﴾.
» الناسخة: ٢ ـ التخفيف في «َأن

» وصــارت «أْن» بقي عملها، وُحِذف اســمها  فــت «َأنإذا ُخف
كاملة  جملة  خبرها  يكون  أن  وتعّين  الشــأن،  ضمير  ي  وُسم وجوبًا، 
فإن كان الخبر جملة اســمية لم يحتج إلــى فاصل، وإن كان جملة 
فعلية فعلها جامد أو متصّرف ُقِصَد به الدعاء تعّين دخول فاصل من 
أربعة هي «السين وســوف»، والنوافي: («ال» و«لن» و«لم»)، و«قد»، 
 ،﴾ W V U T S R Q ﴿ :و«لو»، قــال تعالى
وقــال: ﴿ IH G F E D ﴾، وقال: ﴿ . / 0 1 2 
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3 ﴾، وقال: ﴿ f e d c b ﴾، وقال: ﴿ 3 4 5 6 
محل  في  األحرف  بهــذه  رت  ُصد التي  والجمل   ،﴾ 9  8  7
ضمير  ى  يسم وجوبًا،  مســتتر  ضمير  واسمه  الناسخ «أن»،  خبر  رفع 

ة أو الحكاية أو الموضوع...». ـ «أن الشأن أو القص ر ب الشأن ويقد
:« ٣ ـ التخفيف في «كأن

» صــارت «كأْن» وبقي عملها في نصب  فت نون «كأنإذا خف
ويكون  محذوفًا،  شأٍن  ضميَر  اســمها  ويكون  الخبر،  ورفع  االسم 
خبرها جملة، فإن كانت اســمية لم تحتج إلــى فاصل، وإن ورد 
نحو:  المنفي،  المضــارع  قبل  بـ«لم»  َفُيْفَصــُل  فعلية  جملة  الخبر 
﴿  Ë Ê É È ﴾ أو ُيْفَصل بـ«قــد» قبل الماضي المثبت، 
نحو: (هــوى الغريق في البحر كأن قد ســقط حجر)، (حضر زيد 

ا كأن قد ركب َجناَحْي نعامٍة). مسرعًا جد
:« ٤ ـ تخفيف نون «لكن

إذا ُخففت نون «لكّن» وجــب إهمالها، وإبطال عملها وزوال 
االســمية  الجمل  على  فتدخــل  االســمية  بالجملة  اختصاصهــا 
والفعلية، وُتعرب حرف اســتدراك غير عامــل، وما بعدها ُيعرب 
مبتدأ وخبًرا إن دخل على جمل اســمية، نحــو: ( لكِن الظالمون 
 ed c b a ` _ ﴿ :اليوم في عذاب أليم )، ونحو
وُأْعِرَب  يؤثر،  لم  فعلية  جمل  على  دخل  وإذا   ،﴾ ...g  f
حرف اســتدراك غير عامل ال محل له من اإلعراب كذلك، نحو: 

﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾.
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· العطف على اسم «إّن» قبل تمام الخبر وبعد تمام الخبر:
إذا ُعِطف على اســم «إن» اســم آخر قبل تمــام الخبر تعّين 
الّنصب عنــد الجمهور نحو: «إن عليا وخالــًدا كريمان، وإن زيًدا 
وَعْمرًا أخــوان»، وقال بعضهم بجواز الرفع، أمــا إذا ُعِطف على 
اســم «إن» بعد تمام الخبر فيجوز الرفع والنصــب نحو: إن زيًدا 
والرفع  «إن»،  اســم  على  عطفًا  فالنصب  (ومحّمٌد)  ومحمًدا  كريٌم 
ألنه  اسمها  مع  محل «إن»  على  عطفًا  األول:  تأويالت،  ثالثة  على 
ابتداء، والثاني: على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره «كذلك» أو 
بحسب المعنى، والواو لعطف الجمل، والثالث: على أنه معطوف 
علــى الضمير المســتتر في خبــر «إن»، ومن ذلك قولــه تعالى: 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
أن  على  في «رســوُله»،  والنصب)  الرفع  J ﴾ (بقراءة   IH
«ورســوله»،  كلمة  وجر  ونصب  برفــع  قراءات  ثــالث  فيها  اآلية 
(ويمكن الرجوع إلى تخريجات هذه القراءات في كتب المطوالت 

النحوية أو كتب توجيه القراءات).

:(áFôÑàdG ’) ¢ùæé∏d á«aÉædG z’{ `` 5

هي حرف ناسخ يعمل عمل «إن» أي: ينصب االسم ويرفع 
بحيث  جميعه  االســم  جنس  عــن  الخبر  نفي  وتفيــد  الخبر، 
ال يصح معها االستثناء، فيقال: «ال إنساَن مخلٌد»، فتنفي الخلد 
وتسمى  االستثناء.  هذا  عن  إنســان  وال يخرج  البشر،  بني  عن 
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للجنس  النافية  الشــهادة «بال»  كلمة  وردت  ولهذا  التبرئة»؛  «ال 
لبيان صفاء العقيدة وجالل التوحيد وكمال اإليمان: «ال إٰلَه إال 

اهللا».

· شروط عمل «ال» النافية للجنس َعَمَل «إّن»:
وخبرها  اســمها  يكون  وأن  ــا،  نص الجنس  لنفــي  تكون  أن 
نكرتين، وأال يفصل بينها وبين اســمها فاصل، وأال يدخل عليها 
أمثلة  فمن  وُأْهِمَلــت،  عملها،  بطل  شــرط  اختل  فإذا  جر،  حرف 
إعمالها: (ال مســلَم كاذٌب، وال مسلمَة خائنٌة)، ونحو: ﴿ ~ ے¡ ¢ 
 +  *  )  (  '  &  % ﴿ ونحــو:   ،﴾ ¥  ¤  £
, - . / 0 ﴾، أما أمثلــة إهمالها فنحو: «ال فيها 
غــوٌل»، ونحو: «نجحت بال شــك»، ونحــو: «ال محّمــٌد كاذٌب 
وال منافــٌق»، ونحو: «ال الرجُل بخيٌل وال جبــاٌن»، فهي في ذلك 
إذا  ـ  بعدها  ما  يعرب  ولذا  الشــروط،  أحد  الختالل  ال تعمل  كله 
اختل أحد شروطها ـ على أنه جملة اسمية مكّونة من مبتدأ وخبر 

مرفوعين.

ا في «ال»: معنى نفي الجنس َنص ·
ا،  تعمل «ال» عمل «إن» شــريطة أن تكون لنفــي الجنس نص
أي: ال تحتمــل نفي الجنــس ونفي الوحدة، فــإذا احتملت ذلك 
َيْت «ال» النافية للوحدة نحو: (ال طالٌب  عملت عمل ليس، وُســم
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كســوًال، وال قلٌم ضائعًا)، وعندئذ تعمل عمــل «ليس» أي: ترفع 
االسم وتنصب الخبر، ويكون معناها نفي الوحدة ال نفي الجنس، 
ويصح معه االســتثناء، كأن تقــول: ال طالٌب كســوًال بل طالبان 

وثالثة.

· أنواع اسم «ال» النافية للجنس:
اســم «ال» له ثالثــة أنــواع: المفــرد، والمضاف، والشــبيه 
مثل:  بالمضاف  وال شبيهًا  مضافًا  ليس  ما  هو  فالمفرد:  بالمضاف، 
(ال رجَل خائٌن)، (وال مسلمَة كاذبٌة)، والمضاف: هو ما تركب من 
جزأين، نحــو: ال طالَب علٍم كســوٌل، وال طالَب دنيا مســتريٌح، 
والشــبيه بالمضاف: هو ما اتصل به شــيء يتّمم معناه وال يعرب 
ا نحو: «ال طالبًا للعلم كسوٌل،  مضافًا إليه، ويشترط أن يكون مشتق
اســم  كان  فإذا  عندي،  منك  وال خيرًا  مكروه،  خلُقه  وال محمودًا 
حوَل  نحو: ( ال  نصب  محل  فــي  به  ينصب  ما  على  ُبنَِي  ال مفردًا 

َة إال باهللا)، ونحو قول الشاعر: وال قو
عــا ُمت بالعيــش  ِإلَْفْيــنِ  فــال   َتَعــز

تتــــــابُع المنــونِ  ادِ  لِــُور ولكـــــْن 
كان  وإذا  خائناٌت،  وال مســلماِت  خائنون،  ال مسلمين  ونحو: 
مضافًا أو شــبيهًا بالمضاف ُأْعِرب وُنِصــَب، مثل: (ال طالَب علٍم 
والشــبيه  والمضاف  ُيْبنى،  فالمفرد  ظاهٌر)  جبًال  وال طالعًا  ٌر،  مقص

بالمضاف ُيْعَرُب.
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· حكم اسم «ال» النافية للجنس المفرد:
إذا ورد اسم «ال» مفردًا فإنه يبنى على ما ينصب به، فإن كان 
مفردًا أو جمع تكســير ُبنِي على الفتــح، وإن كان مثنى أو جمع 
ر سالمًا ُبنَِي على الياء، وإن كان جمعًا مؤنثًا سالمًا ُبنِي على  مذك
الكسر أو الفتح، وفي كل ذلك يكون االسم في محل نصب نحو: 
خائنان،  وال رجلْيــن  منافقــون،  وال علمــاَء  كاذٌب،  مســلَم  «ال 
وال مســلِمين خائنون، وال مسلماِت فاســقاٌت»، فنحو: «ال مسلَم 
كاذٌب» يقال في إعرابه: «ال» نافية للجنس تعمل عمل إن، «مسلَم» 
اســم «ال» مبني على الفتح في محل نصب ألنــه مفرد، «كاذٌب» 

ة الظاهرة. خبر ال مرفوع، وعالمة رفعه الضم

· حذف خبر «ال» النافية للجنس:
عليه  دّل  إذا  كثيــرًا  عمل «إن»  تعمل  التــي  خبر «ال»  يحذف 
دليل وُفِهم الســياق مع الحذف كقولك للمريض عند زيارته: «ال 
بأَس طهوٌر إن شــاء اهللا»، وكقوله ـ ســبحانه ـ على لسان سحرة 
وكقول  أو «علينا»،  أي: «بنا»  ے ﴾   ~  } ﴿ آمنوا:  أن  بعد  فرعون 

رسول اهللا ژ في إحدى الغزوات عندما ُأشيع عنه أنه ُقتَِل:
ال َكــذِْب  النبــي المطلْبأنــا  عبــدِ  ابــُن  أنا 

أي: «ال كذب في نبوتي»، وكما تقول: نجحَت ال شــك، أي: 
«في نجاحك»، ونحــو: «ال إٰله إال اهللا» أي: «ال إٰله معبود بحق إال 

اهللا».
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· دخول همزة االستفهام على «ال» النافية للجنس:
إذا دخلــت الهمزة على «ال» وصــارت «أال» بقي لها ما كان 
من عمل ولم يتغّير شيء من أحكامها إعرابًا وبناء نحو: (أال زائَر 
وتعرب  ظاهٌر)،  جبًال  طالعــاً  أال  حاضٌر؟  علٍم  طالَب  أال  عندنا؟، 
ال محل  السكون  على  مبني  حرف  لالستفهام،  الهمزة  هكذا:  «أال» 
له من اإلعراب، و«ال» نافية للجنس تعمل عمل «إن»، وهي حرف 

مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

بهمزة  مسبوقة  للجنس  النافية  «ال»  أصلها  (التي  «أال»  معنى   ·
االستفهام):

١ ـ التوبيخ واإلنكار، نحو: أال ارعواَء لمن َولْت شــبيبته؟!، 
اهللا  لغضب  اتقاَء  أال  ونحو:  غني؟!،  وأنت  منك  إحساَن  أال  ونحو: 

وأنت كبيُر السن؟!.
٢ ـ االســتفهام الّصريح، نحو: أال طالَب حاضٌر؟، ونحو: أال 

ماُل معك؟
َأال  ومثل:  رجوُعه؟!،  مستطاٌع  ولى  ُعْمَر  أال  مثل:  التمّني  ـ   ٣
ماَل فنســاعَد به هؤالء المحاويــج؟!، ومثل: َأال مــاَء باردًا معنا 

(تقولها في يوم قائظ، وأنت عطشان، وبعيد عن العمران).

:É¡JGƒNCGh øX `` 6

هي أفعــال ناســخة تنصب المبتــدأ على أنه مفعــول أول، 



80

وتنصب الخبر كذلك علــى أنه مفعول ثاٍن، فهي تنصب مفعولين 
أصلهما المبتدأ والخبر مثل: (وجدت العلَم أعظَم أســباب القوِة، 
 0  /  . ﴿ الكريم:  القرآن  وفي  مســافرًا)  محمدًا  وظننت 

1 ﴾، ونحو: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾، ونحو:
تجارةٍ خيــَر  والجــوَد  التَقى  حســبت 

ثاقال أصبــح  المرُء  مــا  إذا  َرَباحــًا 

 أفعال القلوب:
وتنصب  بالقلــب،  معناها  يتصــل  التــي  األفعال  تلــك  هي 
مفعولين كانا في األصل مبتدأ وخبرًا، وهي أربعة عشر فعًال: علم 
ـ رأى ـ وجد ـ َدَرى ـ ألفى ـ تعلم بمعنى اْعَلْم، وَظن وحســب 
وزعم وخال وَعد وحجا وجعل وَهْب. وهذه األفعال قسمان أفعال 

اليقين (الستة األولى)، وأفعال الظن (الثمانية التالية).
وهناك قســم ثالث هو أفعال التحويــل والتغيير مثل: جعل، 
َوَتِخْذُت  أبوابًا،  الخشب  جعلت  نقول:  صّير،  حّول،  واتخذ،  َتِخَذ، 
زيدًا أخًا، ﴿ q           p   o   n﴾ وقال تعالى: ﴿ ے ¡ 

.﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢

 أفعال التحويل:
وتســمى كذلك أفعال الَجْعل والتصيير، وهي التي تدل على 
االنتقال من حالة إلى حالة، وهي ســبعة: (َصيَر ـ جعل ـ وهب ـ 
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 ،﴾ q p o n ﴿ :قال تعالى ،( تخذ ـ اتخذ ـ تــرك ـ رد
ونقول:   ،﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ ونحو: 
زيدًا  ووهبت  شــرابًا،  البرتقال  وجعلت  أبوابًا،  الخشــب  صيرت 

ماًال، وتركت زيدًا نائمًا، ونحو: ﴿ 4 5 6 7 8 9 ﴾.

· قال ابن مالك في عمل أفعال القلوب النصب في المفعولين:
ابتَدا ُجــْزأَيِ  القلــب  بفعــل  انِصــْب 

َوَجــَدا علمــت،  خــال،  رأى،  أعنــي: 
َعــْد َمــْع  وزعمــت  حســبت  ظــن، 

َحَجــا درى وجعــل اللــْذ كاعتقــْد
را كصي ــي  ــت وال تــعــلــْم  َوَهـــــْب، 

وخبرا مبتــدأ  انصــب  بهــا  أيضــًا 

 اإلعمال في باب ظن وأخواتها:
المفعولين  في  العمل  مــن  وأخواتها  «ظن»  أفعال  تمكين  هو 
بمعنى أن تنصــب ُكال من المبتدأ والخبر مفعــوًال به، وذلك إذا 
تقّدمت تلك األفعــال على جملتها ولم تتوّســط أو تتأّخر، مثل: 
«حســبت التَقى والجود خير تجارة َرَباحًا»، ونحو: «علمت الخبَر 
هو  فاإلعمــال   ،﴾ 1  0  /  . ﴿ ونحــو:  صحيحــًا»، 
تمكين الفعل من نصب المفعولين والعمل فيهما، وشرط ذلك أن 

يتقّدم الفعل على هذين المفعولين.
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 صور عمل «ظن» وأخواتها:
لعمل أفعال القلوب صورتــان: األولى: أن تنصب المفعولين 
قريبًا،  الســفَر  علمت  مثل:  منصوبتين،  كلمتين  يأتيا  بأن  مباشــرة 

وظننت زيدًا مسافرًا، وحسبت عليا غائبًا.
الثانية: العمل في المصدر المؤول من أْن والفعل والفاعل، أو 
َأن واسمها وخبرها، وعندئذ يســد المصدر مسد المفعولين نحو: 
 q p o n ﴿ :ونحو ،﴾ G F E ﴿ :علمت أنك كريــم، ونحو
ونحو:   ،﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ ونحــو:   ،﴾ r
﴿ IH G F E D ﴾ ويقــال في إعرابها: والمصدر المؤول 
من «أْن والفعــل والفاعل»، أو المصدر المؤول من «أن واســمها 
وخبرها» سد مســد مفعولْي حســب أو ظن أو نحوه من األفعال 

الناسخة الحاصلة في التركيب.

 التعليق في باب ظن وأخواتها:
هو إبطال عمل «ظن وأخواتها» لفظًا ال َمَحًال لمجيء مانع أو 
معلق، مثل: «الم االبتداء أو الم القسم» أو «ما وإن» النافيتين، أو 
 c b a ﴿ :وقوع استفهام ـ فضلة أو عمدة ـ بعد الفعل، نحو
 e  d  c  b  a  `  _ ﴿ ونحــو:   ،﴾ e  d
ونحو:  منيتي»   لتأتَيــن علمت  «ولقد  ونحو:   ،﴾ h  g  f
 À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ ونحو:   ،﴾ N  M  L  K  J ﴿
 Ê É È Ç Æ Å ﴿ :ونحو ،﴾ Å Ä Ã Â Á
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نصب  محل  فــي  جملة  األفعال  هــذه  بعد  ما  ويكون   ،﴾ Ì  Ë
سدت َمَسد مفعولْي ظن وأخواتها.

 اإللغاء في باب ظن وأخواتها:
اإللغاء هو إبطال عمل هذه األفعال لفظًا ومحًال لوجود مانع 
رهــا عنهما، وهذا  لفظي كتوســط األفعال بيــن مفعوليها أو تأخ
العمل  ويترجح  واإللغاء،  اإلعمــال  يجوز  أنه  بمعنى  جائز  اإللغاء 
إذا توســطت هذه األفعال، ويترجح اإللغــاء إذا تأخرت األفعال، 
ويجوز  ظننت)،  مســافرًا  ومحمدًا  مســافرًا،  ظننت  (محمدًا  نحو: 
محمٌد ـ ظننت ـ مسافٌر، محمٌد مسافٌر ظننت، إال أن اإلعمال مع 

التوسط أرجح، واإلهمال مع التأّخر أولى.

 دليل التعليق في أفعال القلوب:
التعليق هــو إبطال العمــل لفظًا ال محًال لوجــود معلق، 
ودليل التعليــق أنه إذا ُعطف على المعلق باســم ظاهر ُنِصَب 
عطفًا على المحل، نحو: (لقد علمُت ما زيٌد بخيٌل، وال َعْمًرا)، 
قال  بخيل)،  زيد  جملــة (ما  محل  على  عطفًا  عمرو»،  «بنصب 

الشاعر:
َة مــا الُبكا ومــا كنــت أدري قبل َعــز

َتَولــتِ حتــى  القلــبِ  موجعــاتِ  وال 
(بنصب «موجعاِت» بالكسرة ألنها جمع مؤنث سالم على 
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المحل) إذ هو معطوف على جملة (ما البكا) وهو النصب ألن 
الفعل «أدري» معلق عن العمل باالســتفهام فجملة (ما البكا) 
في محل نصب سدت مســد مفعوَلْي «أدري»، ومن ثم عندما 
 عطف الشــاعر «موجعــات» عطفها بالنصب مراعــاًة للمحل

قبلها.

 «رأى» الِعْلمية و«رأى» الُحْلمية:
وتفيد  مفعولين،  تنصب  فإنها  «أيقن»  بمعنى  «رأى»  كانت  إذا 
 É È Ç Æ ﴿ :اليقين والعلم، وكذا إذا أفــادت الظن، نحو
Ë Ê ﴾، وتنصب كذلــك المفعولين إذا كانت ُحْلِمّية أي: دالة 
على الرؤيا المنامية، نحو: ﴿  ¬ ® ¯ ° ﴾، ونحو: «رأيت 
زيدًا يمشــي على الماء، ورأيت عليًا يطير في الهواء» (أي: رأيت 

ذلك في منامي).

 «رأى» البصرية:
إذا كانت «رأى» بمعنى أبصر بعينه، نصبت مفعوًال به واحدًا 
نحو: (رأيت محمدًا. أي: أبصرته بعيني) ونحو: (رأيت القمر وهو 
ُأْعرب  منصوب  آخــر  اســم  المفعول  هذا  بعد  ورد  فإذا  يتحرك)، 
مخضرة)،  األرَض  (ورأيــت  مبتســمًا)،  عليا  (رأيــت  نحو:  حاًال 
«رأى»  ألن  حاًال؛  يعرب  خط  تحته  فما  صافية)،  الســماَء  (ورأيت 

هنا بمعنى «أبصر»، فهي بصرية.
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حــذف المفعولين في باب ظن وأخواتهــا أو حذف أحدهما 
لدليل:

دليل،  عليهما  دل  إذا  وأخواتهــا  ظن  مفعوَلْي  حذف  يجوز   ·
نحو: (هــل ظننت محمدًا مســافرًا؟ فتجيب: نعــم، ظننت)، قال 

الشاعر:
ســنــــة بأيــــة  أم  كتــاب  بـــــأي 

تــرى حبهــم عــارًا علــي وتحَســُب
(أي: تحسب حبهم عارًا علي وهم آل بيت النبي ژ).

· ويجوز حذف أحدهما مثل: هل ظننت أحدًا ناجحًا؟ فتقول: 
نعم، ظننت محمدًا، (أي: نعم ظننــت محمدًا ناجحًا)، ومنه قوله 
تعالــى: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾، (أي: فهو يرى ذلك حقًا)، 
أنهــم  تزعمــون  (أي:   ،﴾ w  v  u  t  s ﴿ ومنــه: 

شركائي)، ومنه قول عنترة:
مني بمنزلة المحب المكرم»«ولقد نزلتِ فال تظني غيره

(أي: فال تظني غيره منزًال أو واقعًا أو متحققًا أو حاصًال).

 إجراء القول ُمْجَرى الظن:
القول  فعل  يكون  أن  هي  بشروط،  بمعنى «ظن»  تجيء «قال» 
مضارعــًا، للمخاطــب، وأن ُيْســَبق باســتفهام، وأال يفصل بين 
االســتفهام والمضارع فاصل، واســتثنوا أن يكون الفاصل شــبه 

الجملة أو معمول القول مثل:
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جامعــًة الــداَر  تقــول  ُبْعــدٍ  أَبْعــَد 
محتومـــــا البعـــَد  تقـــول  أم  شملي 

الظن)،  ُمْجَرى  القــول  فَُأْجِرَي  «تظــن»  بمعنى  هنا  («فتقول» 
ومنه قولك: «أتقول زيدًا مسافرًا» أي: تظن، وقول الشاعر:

الرواســما الُقلُــَص  تقــول  متــى 
وقاســـما قاســــــمٍ   أُم يحمْلـــــن 

(أي: متى تظّنه)، قال ابن مالك:
مطلقــًا  َكَظــن القـــــوُل  وأُجـــــرَِي 

مشــفقا ذا  قــل  نحــو:  ُســَلْيمٍ  عنــد 
الظن  مجرى  يجــري  القول  أن  ُســَلْيمٍ  قبيلة  مذهب  أن  (أي: 

مطلقًا بال شرط)، ومنه قول الشاعر:
ـ فطينــًا  رجــالً  وكنــت  ـ  قالــت 

إســرائينــــا اهللاِ  لََعْمــــــُر  هــــــذا 
 ذكيًا ســريع الَفهم ـ أن هذا الضب (أي: ظنت ـ وكنت رجالً 

ا على َزعم العرب). رجٌل يهودي، ولكنه ُمِسَخ َضب

:á«Hô©dG á¨∏dG »a π«YÉØe áKÓK Ö°üæj Ée `` 7

ثالثة  تنصب  األفعــال  فهذه  وأخواتهمــا،  وأرى  أعلــم  هي: 
مفعوالت وهي: (أرى وأعلم ونّبأ وأنبأ وخّبر وأخبر وحدث)، قال 
 u  t  s  rq  p  o  n  m  l ﴿ تعالــى: 
 ،﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ وقــال:   ﴾ ..v
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وتقول: (خبرت البائَع األمانَة خيرًا، وأعلمت زيدًا الخبَر صحيحًا).
عن  األول  المفعول  ُأنِيب  للمجهــول  األفعال  هذه  ُبنيت  وإذا 

الفاعل، وظل المفعول الثاني ثانيًا، والمفعول الثالث ثالثًا، نحو:
أَْبــلُــُه ولـــم  ـ  ــا  ــَس ــْي َق وأُْنـــبـِــْئـــت 

اليمــْن أهــلِ  خيــَر  ـ  زعمــوا  كمــا 
ونحو:

مريضــًة الغميــمِ  ســوداَء  ــْرُت  وُخب
أُعوُدها بمصــر  أهلــي  مــن  فأْقَبْلــُت 

ونحو:
فمــــن تســـــألون  مــا  منعتـــــم  أو 

الـــوالُء علينـــــا  لـــه  ْثُتُمــوُه  ُحد

:ÉgÉjÉ°†bh á«∏©ØdG á∏ªédG

 المعرب من األفعال:
ينقسم الفعل المعرب إلى قسمين: صحيح ومعتل.

سمع  العّلة (مثل  أحرف  من  ســلم  ما  األفعال  من  فالصحيح: 
وكتب وسلم وطعم).

والمعتل: ما كان أحــد أحرفه األصلية حــرف عّلة (الواو أو 
الياء أو األلف) نحو: يزكو ويقضي ويسعى.

الفعل المضــارع الصحيح اآلخر ُيْعــرب، أي: ُيْرَفع وُيْنَصب 
اإلعراب  وذلك  مقــّدرة،  أم  ظاهرة  العالمة  أكانت  ســواء  وُيْجَزم 
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يكون للمضارع عندما تتصل به إحدى النونين: نون النسوة، ونون 
التوكيد المباشــرة، فإن اتصلــت به إحدى النونيــن ُبنَِي مع نون 
النسوة على السكون ومع نون التوكيد المباشرة على الفتح، نحو: 
﴿ z } | { ~ ﴾، ونحو: ﴿ ¼ ½ 
 $  #  "  ! ﴿ ونحــو:   ،﴾ Á  À  ¿  ¾
 V U T S R Q P O ﴿ :ونحو ،﴾ ..%
التوكيد  نون  أو  النســوة  نون  به  اّتصلت  مضارع  فكل   ،﴾ W
المباشــرة ُيْبَنى، فإذا جاء ُخْلًوا منهما ُأْعــِرب، أي: ُيْرَفع وُينصب 

وُيجزم، وسيأتي بيان ذلك.

 أنواع الفعل الصحيح:
ينقسم الفعل الصحيح إلى ثالثة أقسام:

أ ـ سالم: وهو ما ســلمت أحرفه من الهمز والتضعيف مثل: 
سلم، وشهد، وطلع، وسعد، وقبل، وفرح.

ب ـ مهموز: ما كان أحد أحرفه األصلية همزة (أخذ ـ أكل ـ 
سأل ـ سئم ـ مأل ـ قرأ).

تجانس  ما  وهو  (ثالثي)،  مضعف  إلى  وينقسم  مضعف  ـ  ج 
ـ  َمّد  ـ  فّر  ـ  (شــّد  مثل:  والثالث  الثانــي  األصليان  الحرفان  فيه 
)، ومضعف (رباعي) وهــو ما كان أولــه وثالثه من جنس،  َعــد
وعســعس،  ودمدم،  زلزل،  مثل:  آخر،  جنــس  من  ورابعه  وثانيه 

وقلقل.
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 أنواع الفعل المعتل:
ينقسم إلى ثالثة أقسام:

أ ـ مثال: وهو مــا كان أّوله حرف عّلــة واوًا كان أم ياء مثل 
وتحذف  بالسكون،  يجزم  جزمه  عند  وهذا  ينع)،  يسر  وثق  (وصل 
لم  نحو:  والكســر،  المفتوحة  الياء  عدوتيهــا  بين  لوقوعها  واوه، 

يصْل، لم يثْق به، لم َيِعْده بشيء.
ـ  (قال  مثل:  عّلة  حرف  وســطه  كان  ما  وهو  أجوف:  ـ  ب 
صام ـ باع ـ ســال)، وعند جزمه يجزم بالســكون ثم تحذف 
عينه لئال يلتقي ساكنان، نحو: لم يقْل، لم يكْن، لم يخْف، لم 

َيبِْع.
ج ـ ناقص: وهو مــا كان آخره حرف علة: واوًا كان أم ياء 
مثل (دعا، وزكا، وســما، وســعى، وقضى، ومشــى)، وهناك 
نوعان آخران هما اللفيف المفــروق والمقرون، وقد أوضحت 
ذلك في كتاب التذكرة فــي القواعد الصرفّية، ومثل هذا النوع 
يقِض  لم  نحو:  فيه،  حــرف  آخر  المه  بحذف  يجزم  جزمه  عند 
الخير،  في  إال  َيْسَع  ولم  باطل،  إلى  يدُع  لم  بالحق،  إال  ٌد  محم
بالمطلوب،  َيِف  ولم  األمر،  َيِع  لم  نحو:  بنوعيه،  اللفيف  وكذا 
ولم َيِق نفسه البرد، إال أن اللفيف المفروق تحذف فاؤه إضافة 
إلى حذف المه، فيبقى على حــرف واحد، فنحو: لم َيِق على 
وزن لــم َيِع، وكذا لم َيــِف ولم َيِن، كلها حذفــت منها الفاء 

والالم.
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 إعراب الفعل المضارع:
١ ـ رفع المضارع:

يرفــع المضارع إذا لم يســبقه ناصــب أو جازم، فــإذا كان 
المضارع صحيحــًا وإذا كان معتًال (مثــاًال أو أجوف) فإن عالمة 
اآلخر  معتل  المضارع  كان  وإذا  آخــره،  على  الظاهرة  الضّمة  رفعه 
ُر تلك  (ناقصًا) كانت عالمة رفعه الضّمــة المقّدرة على أخره، ُتَقد

ر، وتقّدر للثقل مع الواو والياء. الحركة على األلف للتعذ

٢ ـ نصب المضارع:
ينصب المضارع إذا ســبق بأحد أحرف النصب اآلتية: (أن ـ 
لن ـ كي ـ الم التعليل ـ حتى ـ فاء الســببية ـ الم الجحود ـ واو 
المعية ـ إَِذْن) وعالمة نصــب المضارع الفتحة على آخره، وتظهر 
الفتحة إذا كان صحيح اآلخر أو معتل اآلخر بالواو أو الياء، لكنها 
ر على آخره إذا كان معتل اآلخر باأللف لتعّذر ظهورها، نحو:  ُتَقد
 ،﴾ ~  }    |  {  ﴿ ونحــو:   ،﴾ e  d  c  b  a ﴿

ونحو: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾.

٣ ـ جزم المضارع:
الم  ـ  لما  ـ  (لم  الجزم  أحرف  بأحد  ســبق  إذا  المضارع  يجزم 
األمر ـ ال الناهية)، وهذه األدوات تجزم فعًال واحدًا، أما التي تجزم 
فعلين (فعل الشــرط وفعل الجــواب) فهي: «إِْن، َمــْن، ما، أينما، 
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حيثما، َأنى، أيان، أّي، كيفما»، وعالمة الجزم الســكون الظاهر مع 
المضارع الصحيح اآلخر، وحذف حرف العلة مع المضارع المعتل 
اآلخر (باأللــف والواو أو الياء)، واألفعال الخمســة تجزم بحذف 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ تعالى:  قال  النون، 
 i h g ﴿ :وقال ،﴾ J I H G F ﴿ :2﴾، وقال
 w v ﴿ :وقال ،﴾ ̀_ ^ ] \ [ Z ﴿ :وقال ،﴾ k j
 ،﴾ ..T  S  R  Q  P  O ﴿ وقــال:   ،﴾ ..z  y  x

.﴾ u t s r q p o n m l k j ﴿ :ونحو

٤ ـ جزم المضارع في جواب الطلب:
يجزم المضــارع إذا وقع جوابًا للطلــب، وجزمه حينئذ على 
تأويل شــرط محــذوف، مثــل: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ ونحــو:   ،﴾ ̈
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð
Þ Ý... ﴾، ونحو: «ارَض بما قسم اهللا لك تكْن أغنى الناس»، 
ونحو: «... وَأتبع السيئة الحسنَة َتْمُحها». وشرط الجزم بعد النهي 
صّحة المعنــى بتقدير «إْن» قبل «ال» وشــرطه بعد غير النهي من 
أنواع الطلب صحة المعنى بوضع «إْن» وِفْعٍل مفهوٍم من الســياق 
موضع ما يفيد الطلب، نحو: ال تكثر من العتاب َيْكُثْر أصدقاؤك، 
وال تعجْل في أمورك َتْســَلْم، وال تتبْع هــواك َتْأَمِن العواقب، أما 
نحو: (ال تقترب من األسد يأُكُلك)، (وال تكسْل ترسُب) فالفعالن: 
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(يأكُلك، وترســُب) يرفعان وال يجزمان بســبب فساد المعنى مع 
أمرًا  الجواب  كان  إذا  وهو  أيسر،  ضابطًا  هشام  ابن  ووضع  الجزم، 
محمودًا ُجِزم الفعــل، وإذا كان أمرًا مكروهًا ُرِفـع الفعل، ويمكن 

تطبيق هذا الضابط على كل ما سبق من الجزم في جواب النهي.

 الفاعل تعريفه وأحكامه:
· تعريف الفاعل:

ويدّل  للمعلوم،  مبني  فعل  يتقدمه  الذي  المرفوع  االســم  هو 
على مــن فعل الفعل أو وقــع منه أو التصف بــه، وال يكون إال 
متأخرًا عــن فعله، نحو: خــرج زيٌد، وعاد عمــرو، ونزل المطر، 
مثل:  مجازًا،  فاعــًال  ى  يســم وقد  األثُر،  وانمحى  الزرُع،  واخضّر 
مات زيٌد، وهلك مسيلمة، وفنيت الدابُة، والمعنى: أمات اهللا زيدًا، 

وأهلك مسيلمَة، وأفنى الدابَة.

· إعراب الفاعل:
األصل في الفاعل أن يرفع، فهو يرفع بضمة ظاهرة أو مقّدرة 
نحو: «وقال رجٌل مؤمن...»، ونحو: «جاء الفتى، وحضر مصطفى»، 
ويرفع بعالمــة فرعية كاأللف في المثنى نحــو: «قال رجالن من 
نحو:  ســالمًا  مذكر  جمع  كان  إذا  بالواو  يرفع  أو  يخافون»،  الذين 
﴿ ! " # ﴾، «وأخلص المدّرســون»، أو الواو إذا كان من 
األسماء الســتة، نحو: «قال أبوهم إني ألجد ريح يوسف...)، وقد 
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كأسماء  المبنية  األســماء  من  اســمًا  كان  إذا  رفع  محل  في  يكون 
 ¡ ﴿ مثل:  المبنيات،  من  وغيرها  اإلشــارة  وأســماء  الموصول 
 ،﴾ S  R  Q  P  O  N ﴿ ونحــو:   ،﴾ £  ¢
ونحو: «تفوق هذا الشــاب على أقرانه»، وقد ُيَجُر لفظًا إذا ُســبق 
 V U T S R ﴿ :بحرف جر زائد أو وقع مضافًا إليه، نحو

W ﴾، ونحو: ﴿ ¡ ¢ £ ¤.. ﴾.

· َجر الفاعل:
األصل أن يرفــع الفاعل، لكنه قد يجر إذا ُســبق بحرف جر 
 V U T S R ﴿ :زائد، نحو: (ما حضر من طالب)، ونحو
W ﴾، ونحو: «ما تكاسل من أحد». وكذا ُيَجّر إذا وقع بعد صيغة 
«أفِعْل به» من صيغ التعّجب القياسّية نحو: «أكِرْم بمحّمد وأحِسْن 
»، ومنه: ﴿ × Ù Ø ﴾، وكــذا إذا ورد بعد الفعل «كفى»  بعلي
ونحو:   ،﴾ '   &   % ﴿ ونحو:   ،﴾ n   m   l  ﴿ نحو:  الالزم، 
 ¨  § ﴿ في  كما  بالالم  الفاعل  ُيَجّر  وقد   ،﴾ à  ß  Þ ﴿
مجرور  إعرابه:  في  ويقــال  توعدون).  ما  هيهات  ª ﴾ (أي:   ©
لفظًا مرفوع محًال، أو فاعل مرفوع بضّمة مقّدرة منع من ظهورها 

اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

 إفراد الفعل مع الفاعل ونائب الفاعل:
ظاهرًا  اســمًا  الفاعل  كان  إذا  اإلفراد  صورة  على  الفعل  يبقى 
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الفتاة،  وجاءت  الرجــال،  وقام  الرجالن،  وقــام  الرجل،  قام  نحو: 
إال  وال ُيْجَمُع  الفعل  وال ُيَثنى  الفتيات،  وجاءت  الفتاتان،  وجاءت 
المجتهدون.  وكوفئوا  المجتهــدان،  وكوفئا  نحو:  ضعيفة  لغة  على 
وللنحويين في مثل ذلك تأويالت يمكن الرجوع إليها في مبحث 

الفاعل في الكتب النحوية المطولة.

 مرتبة الفاعل في الجملة الفعلية:
يأتي الفعل أوًال، ثم الفاعل، ثم المفعول به، نحو: حفظ زيٌد 
العهَد، لكن يجوز تقديم المفعول به على الفاعل إذا ُأِمَن اللبُس، 
الفعل  على  به  المفعول  تقديــم  ويجوز  زيٌد،  العهَد  حفظ  فنقول: 
 Ë  Ê ﴿ تعالى:  قــال  زيٌد.  َحِفَظ  العهــَد  نحو:  معًا  والفاعل 
Ï Î Í Ì ﴾ وقال: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾. أما 
نحو:  وفاعله،  فعله  بين  الفاعل  توّسط  فيجب  اللبس  يؤمن  لم  إذا 
رأى هذا ذاك، واحترم موســى عيســى، وأكرمت بشــرى لبنى، 
هو  ر  والمتأخ الفاعــل،  هــو  فالمتوســط  صديقي،  أخــي  وقابل 

المفعول به.

ْتَبُة في الجملة الفعلية: الر 
أ) مواضع تقديم المفعول على الفعل والفاعل وجوبًا:

١ ـ إذا كان المفعــول بــه لفظًا من ألفاظ الصدارة كأســماء 
الشرط، وأسماء االســتفهام، وكم الخبرية نحو: ﴿ [ ^ _ 
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̀ ﴾، ونحــو: ﴿ f e d c b a ﴾، ونحو: «كم 
جزًءا من القرآن َتَلْوت».

وَلَفات  التصل  تأّخر  لو  منفصًال  ضميرًا  المفعول  كان  إذا  ـ   ٢
 4  3  2 ﴿ نحــو:  تقديمه،  مــن  البالغــي  الغرض  وَضــاَع 

.﴾ ̀ 5 ﴾، ونحو: ﴿ L K ﴾، ونحو: ﴿ _ 
ا»  ٣ ـ أن يكــون عامــل المفعول بــه واقعًا في جــواب «َأم
التفصيلّيــة وليس بينها وبين الفعل ســوى هــذا المفعول، نحو: 

.﴾ n m l k ﴿ :ونحو ،﴾ i h g f ﴿

ب) مواضع تأخير المفعول به وجوبًا في جملته:
أو  من «أّن» (مشــّددة  مؤوًال  مصدرًا  به  المفعول  كان  إذا  ـ   ١
مخّففة) نحو سمعت َأنك شاعر، وظننت أْن َلْن تعود، ومثل: «وال 

تخافون أنكم أشركتم باهللا».
ليلى  (أكرمت  نحو:  بالفاعــل  المفعول  التباس  خيف  إذا  ـ   ٢
صديقي  وكّرم  ذاك،  هذا  «وتقدم  عيســى)،  موسى  و(قابل  سلوى) 

أخي».
ظاهرًا،  اسمًا  به  والمفعول  متصًال  ضميرًا  الفاعل  كان  إذا  ـ   ٣
نحو: أكرمــت خالدًا وقابلت مســعودًا، وقلت الحــّق، ونصحُت 

الولَد.
٤ ـ إذا ُحِصَر المفعــول به «بإنما»، أو «بما» و«إّال» نحو: إنما 
أكرم زيٌد عمرًا، وما أكرم زيٌد إال َعْمًرا، ونحو: «وال نعبد إال إياه».
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متصًال،  ضميرًا  بــه  والمفعول  الفاعل  مــن  كل  كان  إذا  ـ   ٥
مثل: سامحتك، وشاهدتك مسرعًا، واحترمُتك عندما كلمته برفق 

ولين.

ج) مواضع توّسط المفعول بين الفعل وفاعله وجوبًا:
» نحو: ﴿ ¯ °  ١ ـ إذا حصر الفاعل «بإنما» أو «بما وإال

.﴾ ́ ± μ´ ³ ² ﴾، ونحو: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
ظاهرًا  اســمًا  والفاعل  متصًال  ضميــرًا  المفعول  كان  إذا  ـ   ٢
نحو: ﴿ z } | { ~ ﴾، ونحو: ﴿ 2 3 

.﴾ ..6 5 4
٣ ـ إذا اتصــل الفاعل بمضير يعود علــى المفعول به، نحو: 
﴿ x w v u ﴾، وَأْكَرَم أبا بكر صاِحُبُه، ونحو: «أطاع الوالَد 

ولُدُه».

 عامل النصب في المفعول به:
عامل النصب في المفعول به هو الفعل المتعدي نحو: «قرأت 
في  يعمل  وقد  جائزًة»،  المجتهَد  ومنحُت  القرآَن،  وَتَلْوُت  الرسالَة، 
 y x w ﴿ :المفعول به ما يشبه الفعل كاســم الفاعل، نحو
مثل:  المصدر  أو  دروســه»،  محمــد  و«أكاتب   ،﴾ {  z
 =  <  ;  : ﴿ ونحــو:   ،﴾ ..#  "  ! ﴿
< ﴾، ونحــو: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
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̈ ﴾، أو ينصبه فعــل التعجب في صيغة «ما أفعله!»، مثل: 
ما أكرَم اهللا!، وما أعظم القرآَن!، وما أجل تعاليم اإلسالِم!.

 حذف عامل النصب في المفعول به وجوبًا:
باب  في  منها  مواضع،  في  وجوبًا  به  للمفعول  الناصب  يحذف 
االشتغال، نحو: الوالَد احترمته (أي: احترمت الوالد)، وباب النداء، 
نحو: «يا عبد اهللا»، فاألصــل: أنادي عبد اهللا، وفي باب التحذير، مثل 
قولك: إياك الكذَب (أي: أحذرك الكذب)، وفي باب اإلغراء، نحو: 
األمانَة (أي: الزم األمانة)، وفي األمثال المســموعة، نحو: «أَحْشــًفا 
وُسوَء َكْيَلٍة» أي: أتبيعني حشفًا وتزيدني سوَء كيلة!، ونحو: «الكالَب 
خير  «انتهوا  نحو:  األمثال  يشبه  وما  الكالب،  أرسل  أي:  البقر»  على 

لكم» (أي: انتهوا وافعلوا خيرًا لكم، أو اصنعوا خْيًرا لكم).

 حذف المفعول به جوازًا:
الســياق  وكان  حذفه،   َيُضر لم  إذا  جوازًا  به  المفعول  يحذف 
مفهومــًا بعد الحذف بحيــث ُيْؤَمُن اللبس، نحــو قولك: أقابلت 

عليًا؟ فتجيب: نعم قابلت (أي: نعم، قابلت عليًا).
وكقولك: هل أعطيت الفقيــر درهمًا؟ فتجيب: نعم، أعطيت، 
 T ﴿ : ـ قال تعالــى: ﴿ z y x w ﴾، ويقول ـ ســبحانه 
 h  g  f  e  d  c ﴿ ونحــو:   ،﴾ W  V  U

i ﴾ أي: يعطوكم الجزية.
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 امتناع حذف المفعول به:
يؤمن  ولم  بحذفه  ضــرر  حدث  إذا  به  المفعول  حذف  يمتنع 
اللبــس، وذلك بأن يكون المفعول به هــو الجواب المقصود من 
فال  خالدًا،  قابلت  فتجيب:  قابلت؟  من  يســأل:  كمن  معين  سؤال 
وكذلك  بالســؤال،  المقصود  ألنه  (خالدًا)؛  المفعول  حذف  يجوز 
ال يحــذف إذا كان محصــورًا، نحو: (ما رأيــت إال محمدًا)، فال 
يجوز حذف ما بعد «إال» حتى ال يفســد المعنى، فوضوح العبارة 

وأمن اللبس قضية يدور عليها النحو العربي كله.

:∫É©aC’G »a …ó©àªdGh ΩRÓdG

 الفعل الالزم:
هو الفعل الذي ال يصل إلى المفعول به بنفســه، وإنما يصل 
بوســاطة حرف جر، أو هو الفعل الذي يكتفي بفاعله وال يحتاج 
إلى مفعول به، نحو: نجــح محمد، وخرج الرجل، ومررت بزيد، 

واطمأننت على عمٍرو.
القاصر،  والفعــل  الالزم،  بالفعــل  الفعل  هذا  مثل  ويســمى 

والفعل غير المتعدي، والمتعدي بحرف جر.

 أوزان الفعل الالزم:
بفاعله  يكتفــي  الــذي  الــالزم (وهو  الفعــل  على  نتعــرف 
 وال يحتاج إلى مفعول به) من خالل عدد من األوزان، منها اْفَعَلل
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مثل: (اْقشــَعر البدُن)، وانفعل مثل: (انطلق الركُب)، وافتعل مثل: 
 مثل: (ادهام وافَعال ،(الــورُد احمر) :(اجتمع القــوُم)، وافَعّل مثل
الزرُع)، واْفَعْنَلَل مثل: (اْقَعْنَْسَس الجمُل): إذا لم يستجب لصاحبه، 

ونحو: (اْحَرْنَجَمِت اإلبُل): تجمعت.

 كيف نتعّرف على األفعال الالزمة؟
١ ـ إذا دّلت على ســجية وطبيعة، نحو: شُجع، َجُبَن، وَكُرَم، 

َوَظُرف، وطال، وقُصر، وَنُهم الرجُل.
الرجل،  (نُظــف  نحو:  وســخ،  أو  نظافة  على  دّلــت  إذا  ـ   ٢

ووُضوء زيٌد، وطُهر الثوُب، ووِسخ ودنِس، وقِذر المكاُن).
٣ ـ إذا دّلت على أمر عرضي طارئ يزول بزوال سببه، نحو: 

(مرض علّي، وارتَعَشْت َيُدُه، ونِشَط العاِمُل، وحِزَن المصاُب).
واخضّر  الورُد،  نحو: (احمّر  عيب،  أو  لون  على  دّلت  إذا  ـ   ٤

الزرُع، وَعِوَر زيٌد، وعِمَي مسيلمُة).

 الفعل المتعدي:
وساطة  غير  من  بنفسه  به  المفعول  إلى  يصل  الذي  الفعل  هو 
حرف الجر، نحو: قرأت الكتاب، وأكرمت الوالَدْيِن، ويســمى ما 
يصل إلى المفعول به بنفســه فعًال متعديًا، وفعــًال واقعًا (لوقوعه 
على المفعول به)، وفعًال مجاِوزًا ألنه يجاوز الفاعل إلى المفعول 
به، وينقســم إلى فعل متعد لمفعول واحــد، ومتعد إلى مفعولين 
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ومتعد إلى ثالثة مفاعيل، نحو: ﴿ 2 3 4 5 6﴾، 
ونحــو: ﴿ ¥ ¦ §... ﴾، ونحــو: «أعلمــت زيــدًا الخبر 
 ،﴾ ° ¯ ® ¬ « ª  ﴿ :صحيحًا»، قال تعالى

.﴾ ..v u t s ﴿ :وقال تعالى

 عالمة الفعل المتعدي:
هاء  (وهي  المصــدر  غير  على  تعود  ضميــر  هاء  به  تتصل  أن 
فال  المصدر  هاء  أما  تلوته،  والقرآن  أنفقته  المال  نحو:  به)  المفعول 
فمثال  والــالزم،  بالمتعدي  تتصــل  ألنها  الفعل  ي  تعــد على  تدل 
المتصلة  ومثال  عليــًا،  أكرمته  اإلكــرام  قولك:  بالمتعدي  المتصلة 
كذلك  عالماته  ومن  خرجته،  والخروج  قمته،  القيام  قولك:  بالالزم 
ومجرور  جار  إلــى  ال يحتاج  أي:  تام،  مفعول  اســم  منه  يصاغ  أن 
م معناه، وإنما يفهم بمجرد صياغته نحو: «الكتاب مفتوح،  بعده يتم
ذلك  في  تراجع  أن  (ويمكن  مســموع»،  والنصح  مفهوم،  والدرس 

كتابنا التذكرة في القواعد الصرفية لمزيد من الشرح والتوضيح).

 أنواع الفعل المتعدي:
له أربعة أنواع:

في  الشــائع  الكثير  وهو  واحد،  مفعول  إلى  ى  يتعد ما  األول: 
إال  طعامك  وال يأكُل  مؤمنًا،  إال  تصاحــب  نحو: «ال  العربية  اللغة 

.« تقي
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ى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو  والثاني: ما يتعد
(ومنها:  صادقًا)،  (وعلمتك  مســافرًا)،  (ظنتك  نحو:  وأخواتها  ظن 
علم، ورأى، وَأْلَفى، ودرى، وظن، وحسب، وزعم، وخال، ومنها: 

ل). ر، وحوَتِخَذ، واتخذ، وجعل، وصي
ى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر  والثالث: ما يتعد
ـ : أعطى، ومنح، وكســا، وألبس، وســأل، نحو: (كسوت الفقير  ك

ثيابًا، وأعطيته ماًال).
وأخواتهما  وأرى  كأعلم  مفاعيل  ثالثة  إلى  ى  يتعد ما  والرابع: 
 u  t  s  rq  p  o  n  m  l ﴿ نحــو: 

.﴾ ...v

النحويين  مصطلح  وهــو  الجار،  حذف  هو  الخافض:  نزع 
هو  َزُع  فالن الــالزم،  الفعل  لتعدية  وســيلة  وهو  الكوفيين،  من 
الحــذف، والخافض هو الجــار، نحو: دخلــت الفصل (أصل 
الجملــة: دخلت في الفصل)، فلما ُحِذف حــرُف الجر ُنِصبت 
الكلمة «الفصل»، ومثله: جلست الكرسي (أي: على الكرسي)، 
ومنه: ذهبت الشام (أي: إلى الشــام)، وتوجهت مّكَة (أي: إلى 
مّكة)، ومنه في القــرآن الكريم: ﴿ » ¬ ® ¯ ° 
نزع  فإذا  رجًال.  ســبعين  قومه  من  موســى  اتخذ  أي:   ﴾ ±
الخافــض ـ أي: ُحِذف الجار ـ ُنِصب مــا بعده، فهو منصوب 

على نزع الخافض.
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 ما يطرد نصبه على نزع الخافض:
هناك كلمات في اللغة العربية يطرد نصبها على نزع الخافض 
وَذْوقًا  وُعْرفًا  واصطالحًا  ولغــًة  ولفظًا  معًنى  الكلمات:  هذه  وهي 
في  القصُد (الحج  لغــًة  الحد  نحو:  في  فالتقدير  وشــرعًا،  وَعْقًال 
اللغة القصُد)، والحج اصطالحًا (أي: الحج في االصطالح)، فلما 
ُحِذف الجار ُنصب ما بعد. على نزع الخافض؛ أي: حذف حرف 

الجر.

 تأنيث الفعل مع الفاعل:
معنى تأنيث الفعل هو وضع عالمة التأنيث في آخره إن كان 
ماضيًا، نحو: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
 f  e  d ﴿ ونحــو:   ،﴾ 0  /  .  -  ,  +  *
i h g ﴾، ووضعها (أي: تــاء التأنيث) في أوله إن 
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ نحــو:  مضارعــًا،  كان 
( * +... ﴾، ونحو: إذ تمشــي أختك فتقول: ﴿ ² ³ 
 \ ﴿ ونحــو:   ،﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ونحــو:   ،﴾ ̀  _  ^  ]

.﴾ Ì Ë Ê É

 جواز تأنيث الفعل مع الفاعل:
بفاصل  فعله  من  مفصوًال  التأنيث  حقيقي  الفاعل  كان  إذا  ـ   ١
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فاطمُة»،  الخطــاَب  «تســلم  ونحو:   ،﴾ |  {  z ﴿ نحو: 
ونحو: «وسمع الدرَس عائشُة».

٢ ـ إذا كان الفاعل اســمًا ظاهرًا مجازّي التأنيث، نحو: ﴿ < 
وازدهرت  الحديقــة،  «ازدهــر  ونحــو:   ،﴾ C  B  A  @  ?

الحديقة».
٣ ـ إذا كان الفاعل جمع تكسير، نحو: (جاء الرجال، وجاءت 
 Î  Í  Ì ﴿ ونحــو:   ،﴾ _  ^  ] ﴿ ونحــو:  الرجال)، 

.﴾ Ï
٤ ـ إذا كان الفاعل جمعًا مؤنثًا ســالمًا نحو: «قالت الفتيات، 

وقال الفتيات».
الفتاة  نحو: «نِْعَمِت  بِئــَس  أو  لنِْعَم  فاعًال  الفاعل  كان  إذا  ـ   ٥
فاطمــة، ونِْعَم الفتاة فاطمة»، «وبئســت المــرأة حمالة الحطب»، 

و«بئس المرأُة حمالُة الحطب».

 وجوب تأنيث الفعل مع الفاعل:
١ ـ إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا حقيقي التأنيث لم يفصل بينه 
 e d ﴿ :ونحو ،﴾ t s r ﴿ :وبين الفعل فاصل، نحو
يلد  أن  التأنيث  حقيقــي  ومعنى   ﴾ i  h  g  f

أو يبيض.
٢ ـ إذا كان الفاعل ضميرًا مســتترًا عائدًا على مؤنث حقيقي 
صامت  فاطمة  ــر/  وتعم تبني  الدولــة  نحو:  مجازيــه  أو  التأنيث 
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ونحو:   ،﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ونحــو:  رمضان، 
.﴾ ...# " ! ﴿

:ΩÉμMCG øe ¬H π°üàj Éeh ¬æY Üƒæj Éeh πYÉØdG ÖFÉf

 تعريف نائب الفاعل وصورة الفعل معه:
بعد  الفاعل  محــل  يحل  بالصريح  مؤول  أو  صريح  اســم 
كان  فإذا  الفعل،  صورة  معه  وتتغّير  مثله.  مرفوعًا  ويصير  حذفه، 
 o ﴿ :أوُلُه وُكِســر ما َقبل آخــره، نحو الفعــل ماضيًا ُضم
p... ﴾، ونحو: ﴿ 6 7 8 9 : ; > 
 وإذا كان مضارعًا ُضم ،﴾ Ê É ﴿ :ونحــو ،﴾ > =
 ،﴾ 0  /  .  -  , ﴿ ونحو:  آخــره،  َقبل  ما  وُفتَح  أوُله 
ونحــو: ﴿ .. f e d c b.. ﴾، ونحو: (في رمضان ُتَفتح 
ُد الشــياطيُن)،  ــق أبواُب النيــراِن وُتَصفأبــواُب الِجنان، وُتَغل
(وســيأتي مزيد إيضاح لذلك الحقًا)، ويسمى الفعل مع وجود 
مبنيا  ى  يســم الفاعل  نائب  وجود  ومع  للمعلــوم،  مبنيا  الفاعل 

للمجهول.

 أغراض بناء الفعل للمجهول:
من األغراض التي تدعو إلى حذف الفاعل وقيام المفعول به 
أو  الوزن  علــى  والمحافظة  كاإليجــاز،  لفظيــة  أغــراض،  مقامه 
السجع، نحو: «ما طابت َســِريَرُته ُحِمدت سيرُته»، ونحو: «ُأحِضر 
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الطعاُم»، ومنها أغراض معنوية كالِعْلــم بالفاعل أو الجهل به، أو 
الخوف منه أو الخوف عليه أو اإلبهام على الســامع أو الحرص 
على عدم التشهير بالفاعل، مثل: ﴿ 3 4 5 6 ﴾، ﴿ 5 
الماُل»،  «ُنِهَب  ونحو:  المتاُع»،  «ُســِرَق  ونحو:   ،﴾ 7  6

ونحو: «ُأِخَذ الكتاب، وُكِسر الزجاُج».

 صورة الفعل المبني للمجهول:
أ ـ إذا كان الفعل ماضيًا غير مبدوء بتاء زائدة أو همزة وصل 
ُضم أوله وُكِسَر ما قبل آخره، مثل: ُكتِب، وُعِلَم، وُفِهَم، فإن ُبِدىَء 
بتاء زائــدة ُضم أوله مع ثانيه وُكِســر ما قبل آخره، نحو: ُتُســلم 
الكتاب، َوُتُعلــم النحُو، وإن كان مبدوءًا بهمــزة وصل ُضم أوله 
وثالثه وكسر ما قبل آخره نحو: ُاْنُتِفع بالعلم، وُاْنُطِلق بالركب، أما 
إذا كان معتل العين َفُتْقَلُب ألفه ياء سواء كان أصلها الياء أم الواو 

نحو: ِقيَل، وِصيَم، وِسيَر وبِيَع.
ب ـ وإذا كان الفعــل مضارعــًا ُضم أّولــه وُفتح ما قبل 
 d  c  b ﴿ تعالى:  قال  وُيْعَلــم،  وُيْفَهم،  ُيْكتُب،  نحو:  آخره، 
وإذا  ُيهان»  أو  المرُء  ُيْكَرُم  االمتحان  «يوم  ونحو:   ،﴾ f  e
كان ما قبل آخره واوًا أو ياء قلبت ألفــًا وُفتِح ما قبلها، نحو: 
«مــن  ونحــو:   ،﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
المفترض أال ُيَهــان الكريُم»، ونحو: «من أركان اإلســالم أن 

ُيصاَم رمضاُن».
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 ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه:
ينــوب المفعول بــه عن الفاعل بعــد حذفــه إذا كان الفعل 
متعديًا، فإن كان متعديًا لمفعول واحد ُأقيم هذا المفعول نائبًا عن 
الفاعل، وإن كان متعديًا ألكثر من مفعول ُأنِيب األول عن الفاعل، 
وبقي مــا يليه على حالــه نحو: ُأْعِطــَي المجتهُد جائــزًة، فناب 
فُتعرب  «جائزًة»  وأما  الفاعل،  عن  «المجتهد»  وهو  األول  المفعول 

مفعوًال به ثانيًا.
أو  والمجرور  الجار  الفاعــل:  عن  ناب  الزمًا  الفعل  كان  وإن 
يكونا  أن  المصدر  أو  الظــرف  في  ويشــترط  المصدر،  أو  الظرف 
متصرفين ومختصين إما بإضافة، وإما بوصف، وإما بَعَلمية، نحو: 
ِصيــَم يوٌم واحــٌد، وُســِهَرْت ليَلُة العيــِد، وُجِلَس أمــاَم األميِر، 
وال ُيْســَكْت على ُمنكر، وِسيَر َســْيُر العقالء، وهذا إماٌم ُيْستَضاُء 

بِعْلِمِه، َوِصيَم رمضاُن.

 هل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟
إذا ُوجــد بعد الفعل المبنــي للمجهول مفعــول به ومصدر 
وظرف وجار ومجرور، فمذهب البصريين أنه يتعين نيابة المفعول 
والمجرور،  الجــار  ثم  الظرف،  ثم  المصــدر،  ثم  الفاعل،  عن  به 
نحو: (ُأِهيــَن المذنُب إهانٌة بالغٌة يوَم الســبِت أمــاَم القاِضي في 
المجلس)، فالمفعــول به «المذنب» وهو الــذي ناب عن الفاعل 
بعــد حذفه، على أن مذهــب الكوفيين أنه يجــوز نيابة المفعول 
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ونيابة غيره مع وجــوده تقدم أو تأّخر كما فــي بعض القراءات. 
الجملة  فشــبه   ،﴾ .  -  ,  +  * ﴿ تعالى:  قوله  ومنه 
الجار  فنــاب  فاعل،  نائــب  رفع  محل  فــي   ﴾ .  -  , ﴿
والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول ﴿ +﴾، بناًء على قراءة 

﴿ * ﴾ مبنيًا للمفعول. ومنه قول الشاعر:
سيدا إال  بــالــعــلــيــاء  ـــَن  ـــْع ُي لــم 

ُهــًدى ذو  إال  الغــر  ذا  شــفى  وال 

 بناء الماضي المضعف للمجهول:
الماضي المضعف هو كل فعل جاء ثانيه وثالثه (َعْيُنه وَالُمُه) 
»، فإذا بني  و«َحــب « و«َعد « من جنــس واحد مثل «شــّد» و«فــر
للمجهول جــاز في فاِء ِفْعِلــِه (أول حرف فيــه) الضم الخالص، 
والكســر الخالــص، واإلشــمام، نحو: ُمــد الحبُل وِمــد الحبُل 
واإلشــمام، (وهو اإلتيان بالفــاء (وهي أول الفعــل) بحركة َبْيَن 
الضم والكسر، وال يظهر ذلك إال في اللفظ، وال يظهر في الخط). 
وبه قرئ قولــه تعالى: ﴿ E D C B ﴾، (قرىء «ردت» 
قرئت  وكــذا  الخالص)،  والكســر  الــراء،  في  الخالــص  بالضم 

باإلشمام بأن تنطق الراء بحركة بين الضم والكسر.

 بناء الفعل الالزم للمجهول:
إذا ُبنَِي الفعل الالزم للمجهول ُحِذف فاعله، وناب عنه ثالثة 
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أشــياء: المصدر، والظرف، والجار والمجرور، نحو: ِصيَح ِصياٌح 
 ، علي عند  وُجِلــس  رمضان،  شــْهُر  وِصيَم  بَعْمٍرو،   وُمر شــديٌد، 
ويشــترط في المصدر حتى ينوب عن الفاعــل أن يكون متصرفًا 
مختصًا، واختصاصــه يكون باإلضافــة أو بالَعَلمية أو بالوصف، 

وفي الجار والمجرور يشترط أن يكون مفيدًا.

 أفعال الزمت البناء للمجهول:
لها  ُيْســَتْعَمْل  ولم  للمجهول،  البناء  صيغة  الَزمْت  أفعاٌل  َثمة 
 ، للمعلوم، منها: ُزِكَم، ُزهَي، ُوِعَك، ُبِهَت، ُشــِده، ُفِلَج، ُحم مبني
وُغِشَي  به،  وُعنِي  (تحير)،  يده  في  ُســِقَط  ُثِلَج،   ، ُســل  ، ُغم  ، ُجن
وُاْحُتِضَر  وُتُوفــَي،  الرجُل،  ر  ُعم نحــو:  وكذلك  َدُمُه،   وُطل عليه، 
للبناء  المالزمة  األفعال  بعد  ما  إعراب  وفي   ، واْضُطر واْسُتْشــِهد، 
أولى  واألول  فاعل،  نائــب  أو  فاعًال  يعرب  أن  وجهان:  للمجهول 

وأرجح.

 الحذف السماعي والقياسي لحرف الجر:
أ ـ الحذف السماعي لحرف الجر:

يحذف حــرف الجر ســماعيًا؛ أي: في عبــارات وردت عن 
العرب مســموعة، َفُيْقتَصُر عليها، وال يجوز لنا أن نقيس عبارات 

أخرى على صورتها، ومنها:
ون الدياَر ولم َتُعوُجوا حراُمَتُمر إذًا   علــي كالُمُكُمــو 
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الالزم،  الفعل  بها  ى  يتعد وسيلة  وهذه  الديار،  على  تمرون  أي: 
(أي:  الشــام  ذهبت  هي:  معينة  أفعال  ومنه  به،  المفعول  إلى  ويصل 
ة (أي: إلى  إلى الشام)، ومررت زيدًا (أي: مررت به)، وتوجهت مك
ة)، وجلست الكرسي (أي: عليه)، ودخلت الّدار (أي: فيه)، فهذا  مك

كّله حذف سماعي يقتصر عليه، وال يجوز أن ُيْبَنى على مثاله.

 الحذف القياسي لحرف الجر:
 « ُيحذف حرف الجر قياســًا مطردًا باإلجماع مــع «َأْن» و«َأن
بأن  أشهد  أي:  حق )،  الجنة  أن  ( أشــهد  نحو:  اللبس،  َأْمِن  بشرِط 
الجنة حق، (وعجبت أن تحضر بهذه السرعة)، أي: عجبت من َأْن 
تحضــر بهذه الســرعة، ونحو: ال بــد أن تذاكر هــذه المادة ألن 
امتحانها غدًا (أي: ال بد من أن تذاكرها)، فإذا ِخيف الَلَبس امتنع 
حذف  هنا  يصح  فال  رســالتي)  تقرأ  أن  في  (رغبت  نحو:  الحذف 
رغبت  أم  فيها  أرغبت  حذفــه  بعد  ال ُيْعَلُم  ألنه  «في»  الجر  حرف 
عنها، أما نحو: ﴿ º « ¼ ﴾، فقد حذف الجار هنا مع 
يتامى  تجاه  الرجال  صدور  في  ما  يســتوعب  حتى  «رغب»  الفعل 
النســاء من رغبة في نكاحهن (أي: ُحّب ذلــك) أو من رغبة عن 
يجيز  األخفش  أن  على  إليه)  الميل  وعدم  ذلك  ُكْره  نكاحهن (أي: 
الحذف مع غير «أّن» و«أْن» ـ الذي هو قياسي ـ شريطة أن يتعّين 
فيجوز:  بالســكين  القلم  بريــت  نحو:  الحــرف،  ومكان  الحرف 
«بريت القلم الســكين» لتعّين نوع الحرف ومكانــه، وهو «الباء» 
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الداخلــة علــى كلمة (الســكين) فإذا لــم يتعّين مــكان الحرف 
وال نوعه، فال يجوز الحذف لحصول اللبس وفساد المعنى.

:∫É¨à°T’G

ضمير  في  النصَب  عامٌل  ِفْعٌل  عنه  ويتأّخر  اسم،  يتقّدم  أن  هو 
ذلك االسم المتقدم أو في سببيه (وهو المضاف إلى ضمير االسم 
َغ الفعل من الضمير لتســّلط على االســم  الســابق) بحيث لو ُفر
 o n ﴿ :ونحو ،﴾ ª © ﴿ :الســابق فنصبه، نحو
به،  مررت  وعليا  أكرمتــه،  محمدًا  ونحو:   ،﴾ s  r  q  p
منصوبًا  به  مفعوًال  عنه  المشــغول  وُيعرب  أخاه،  أكرمت  دًا  ومحم
ر من لفظ الفعل المذكور  على االشتغال بفعل محذوف وجوبًا يقد

أو من معناه.

 أركان االشتغال:
نحوه،  أو  العامل  الفعل  وهو  مشــغول،  ثالثة:  االشتغال  أركان 
ومشــغول عنه وهو االســم المتقدم، ومشــغول به وهــو الضمير 
المتأخر أو نحوه، وحكم المشــغول عنه أنه يجوز فيه أمران: الرفع 
على االبتداء والجملــة بعده خبر، أو النصب علــى أّنه مفعول به 
 لفعل محذوف وجوبًا يفّسره المذكور، وهذا هو األصل نحو: «علي
 Þ ﴿ :ونحو ،﴾ t s r ﴿ :ا أكرمتُه»، ونحوأكرمتُه، وعلي

â á à ß ﴾، ونحو: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾.
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 حاالت وجوب نصب المشغول عنه:
يجب نصب االسم الســابق (المشغول عنه) إذا وقع بعد أداة 
ال يليهــا إال األفعــال كأدوات الشــرط، والتحضيــض، وأدوات 
وحيثما  أكرمك،  أكرمتــه  خالدًا  إْن  نحو:  الهمزة،  غير  االســتفهام 
محمدًا َتْلَقُه َفَأْكِرْمُه، وهال عليا زرَته، وأين الكتاب وضعته؟، وهل 
األدوات  بعد  ما  نصب  وجب  الجمل  تلك  كل  في  صاَلْحتُه؟  زيدًا 
» و«أين» و«َهْل» على أنه مفعول به منصوب  إْن» و«حيثما» و«َهال»

على االشتغال بفعل محذوف وجوبًا يفّسره المذكور.

 حاالت وجوب رفع المشغول عنه:
١ ـ إذا وقع االسم المشــغول عنه بعد أداة تختص باالبتداء 
، «وخرجُت  ــٌد يقابله علي كإذا الفجائيــة، نحو: خرجت فإذا محم

فإذا زيٌد يقابله عمٌرو».
٢ ـ إذا وقــع الفعل بعــد أداة ال يعمل ما بعدهــا فيما قبلها 
ه  كأدوات الشرط واالســتفهام و«ما» النافية، نحو: الواجُب إْن تؤد
هل  والمريض  زيارتــه،  عدم  على  فعاتْبــه  قابلته  إن   وعلــي َتُفْز، 

ُعْدتُه؟ وزيد ما قاَبْلُتُه.

 التنازع في النحو العربي:
هــو أن يتقدم عامالن (فعالن أو ما يعمــل عملهما)، ويتأّخر 
عنهما معمول َيْطُلُبه كل من العاملين المتقدمين، مثل: «اشــتريت 
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يطلب  وقــرأت)  الفعلين (اشــتريت  من   فكل الكتــاب»،  وقرأت 
من  فكل  علي»،  وخرج  «دخــل  نحو:  وكذا  به،  مفعوًال  «الكتاب» 
«دخل» و«خرج» يطلب كلمة «علّي» فاعًال له، فإذا عمل األول في 
الظاهر «علــّي» ُأْضِمَر الفاعــل في الثاني، وإذا عمــل الثاني في 

الظاهر «علّي» ُأْضِمَر الفاعل في األول، وهكذا.

 شروط التنازع في النحو العربي:
١ ـ أن يتقدم العامالن (الفعالن أو ما يعمل عملهما)، ويتأّخر 
لم  عليه  يتقدما  لم  فلــو  الفعالن)،  فيه  يعمل  الذي  (أي:  المعمول 

يكن ذلك من باب التنازع.
يشبهان  اســمين  أو  متصرفين،  فعلين  العامالن  يكون  أن  ـ   ٢
 ê  é  è ﴿ نحــو:  واســمًا،  فعًال  أو  العمــل،  فــي  الفعل 
ë ﴾، ونحو: ﴿ p o n  ﴾، ونحو: «المؤمن ناصٌر مغيٌث 

الضعيَف»، ونحو: «أنَت ُمِعيٌن ُمْنِجٌد المستصرَخ المستغيَث».

 رأي النحاة في إعمال أحد العاملين في باب التنازع:
من  واحد  كل  إعمال  جــواز  على  والكوفة  البصرة  نحاة  اتفق 
ذهب  ولكْن  ــر،  المتأخ الظاهر  االســم  في  المتقدمين  العامليــن 
البصريون إلــى أن الثاني أولى بالعمل لقربــه، وذهب الكوفيون 
«وقف  نحو:  وتقّدمــه،  لســبقه  بالعمل  أولى  منهما  األول  أن  إلى 
وتكلم الخطيب». فالفعل «وقف» هو الذي رفع الفاعل (الخطيب) 
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قول  (هذا  «تكلم»  الثاني  للفعــل  فاعٌل،  وُيْضَمر  له،  فاعًال  وجعله 
الفاعل  في  الثاني (تكلــم)  فُيعملــون  البصريون  أمــا  الكوفيين)، 
«الخطيب» بســبب قربه منه وُيضمرون لألول فاعًال (وأما ما بقي 
من أحــكام التنــازع فيمكن الرجــوع إليها في الكتــب النحوية 

لة). المطو

:á°ùªîdG ä’ƒ©ØªdG

ثمة مفعوالت خمسة في النحو تحتاج إلى شيء من اإليضاح 
المفعول  فيه،  المفعول  ألجلــه،  المفعول  المطلق،  (المفعول  هي: 

معه، المفعول به).

 أ ـ المفعول المطلق:
المفعول المطلق هو المصــدر المنصوب الذي يصاغ توكيدًا 
لعامله، أو بيانًا لنوعه، أو بيانًا لعدده نحو: اجتهد الطالب اجتهادًا، 
ونحــو: ﴿ Ä Ã Â ﴾ ونحــو: ﴿ 2 3 4 ﴾، ونحو: 
جهــاَد  (جاهــْدُت  ونحــو:   ،﴾ ©  ¨  §  ¦ ﴿
وجلســت  خطبتين،  الخطيــب  (خطــب  ونحــو:  المخلصيــن)، 

جلستين).

 الفرق بين الفعل والمصدر:
بزمن،  ارتباط  غيــر  من  الحدث  علــى  دل  ما  هو  المصدر 
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نحو: الصبر والشــجاعة، أمــا الفعل فيقوم علــى حدث مرتبط 
بزمن نحو: (َكَتَب َيْكُتُب ُاْكُتــْب) حيث يدل الفعل «كتب» على 
حدث الكتابة في الزمن الماضي، وهذا معنى قول النحويين: إن 
المصدر يدل على أحد الشيئين اللذين يدل عليهما الفعل، وهو 
الَحَدُث دون الزمن، فالمصدر حدث فقط، والفعل حدث مرتبط 

بزمن.

 عامل النصب في المفعول المطلق:
ينصب المفعول المطلق ثالثة أشياء:

١ ـ الفعــل، نحــو: ﴿ ¦ § ¨ © ﴾، ونحو: 
الذي  هو  وكّلم»  «جاهد،  من   فكل  ،﴾ L  K  J  I ﴿

نصب المفعول المطلق َبْعُد، وهو: (جهادًا ـ تكليمًا).
الفاعل  كاسم  المشتق)  (أي:  الفعل  عمل  الفاعل  الوصف  ـ   ٢
ونحو:   ،﴾ %  $  #  "  ! ﴿ نحو:  المفعول،  واسم 
«وهذا رجــل مظلوم ظلمًا شــديدًا»، «وهذا صابٌر صبــرًا جميًال، 

ومجاهد جهادًا عظيمًا».
.﴾ | { z y x ﴿ :٣ ـ المصدر، نحو

 أنواع المفعول المطلق:
له ثالثة أنواع:

 J  I ﴿ نحو:  للفعــل)  د  المؤك (أي:  لعاملــه  د  المؤك ـ   ١



115قواعد النحو

 Ø × ﴿ :ونحــو: ﴿ 2 3 4 ﴾، ونحو ،﴾ L K
.﴾ Ü Û Ú Ù

٢ ـ المبيِّن للنوع (ويعرف بوقوع صفة بعده أو مضاف إليه)، 
.﴾ ̄  ® ¬ « ﴿ ﴾ Ä Ã Â ﴿ :نحو

٣ ـ المبيــن للعدد، نحو: ضرب األب ابنــه ضربة واحدة أو 
ضربتين أو ضربات.

 ما ينوب عن المفعول المطلق:
١ ـ لفــظ «بعــض وكل» مضافتين إلى مصــدر الفعل نحو: 

.﴾ Z Y X W V ﴿ :ونحو ،﴾ N M L K ﴿
اإلكراَم»،  ذلــك  «أكرمته  نحــو:  المصدر،  إلى  اإلشــارة  ـ   ٢

«وأعْنته تلك اإلعانَة»، «صحبته هذه الصحبَة الطيبَة».
 F  E  D  C ﴿ نحو:  المصدر،  على  العائد  الضمير  ـ   ٣
من  أحدًا  ُأَآِخِه  لــم  إخاًء  ونحو: «آَخْيته   ،﴾ J  I  H  G

الناس»، و«كلمته كالمًا لم أكلمه أحدًا غيره».
(أي:  كثيرًا،  ومشيت  طويًال  ســرت  نحو:  المصدر،  صفة  ـ   ٤
ـ  الموصوف  ُحِذف  ثم  كثيرًا،  مشــيًا  ومشيت  طويًال،  سيرًا  سرت 

ـ ، وأنيب عنه صفته). المفعول المطلق 
٥ ـ مرادف المصدر (قعدت جلوسًا، وقمت وقوفًا).

 ٦ ـ آلــة المصدر: ســقيت العطشــان كوبًا وضربــت العدو
ِخنجرًا.
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.﴾ f e d ﴿ :٧ ـ عدده: نحو
.﴾ P O N M L ﴿ :٨ ـ اسم المصدر نحو

٩ ـ نــوع المصــدر، نحــو: «َرَجْعــُت القهقرى، وجلســت 
القرفصاَء».

ِرُد نصبه مــن كلمات اللغة علــى أنه نائب عن  مــا يط 
المفعول المطلق:

هناك كلمات في اللغة العربية ترد منصوبة، وُتعرب نائبة عن 
المفعول المطلــق دائمًا، وهي: مرًة، مرتين، مــرارًا، كرًة، كرتين، 
هذه  من  لفظة  فكّل  َجَلًال،  تارة،  طورًا،  ُجزافًا،  َضلًة،  ا،  جد شططًا، 
األلفاظ تعــرب نائبًا عن المفعول المطلــق منصوبًا وعالمة نصبه 

الفتحة الظاهرة.

 ب ـ المفعول ألجله:
عامله  ويشارك  سببًا)،  ُيَبيُن  (أي:  علة  يفهم  الذي  المصدر  هو 
ق،  التفو في  رغبًة  اجتهدت  نحــو:  والفاعل  الوقت  في  ِفْعَلُه)  (أي: 
وفعلت هذا ابتغاء مرضاة اهللا، فكلمة (رغبة) بينت الســبب الذي 
حت العلة التي  ألجله «اجتهدت»، وكلمــة (ابتغاء مرضاة اهللا) وض
ألجلها فعلت هذا الشــيء، فهو يبين السبب أو العلة التي ألجلها 
ى المفعول ألجله، أو المفعول من  ُفِعل الفعُل، ومن ثم فهو يســم

أجله، أو المفعول له (أي: الِفْعُل).
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 شروط المفعول ألجله:
يكون  أن  هــي  شــروط،  أربعة  ألجله  المفعول  في  يشــترط 
مصدرًا، وأن ُيْذَكَر ِعلًة لما قبله، وأن يشارك عامله ويتحد معه في 
وزرت  عليه،  اطمئنانًا  المريــض  عدت  نحو:  الفاعل  وفي  الوقت، 
أخي طمعًا في األجر، فكلمة (اطمئنانــًا) و(طمعًا) مصدرين ُذِكرا 
في  عاملهما  شــاركا  وقد  قبلهما،  الفعل  حــدوث  من  العّلة  لبيان 

الوقت والَفاعل.

 أنواع المفعول ألجله:
للمفعول ألجله ثالثة أنواع:

ُحبا  وطني  عن  ودافعت  هللا،  شــكرًا  ُجْدُت  نحو:  ر،  المنك ـ   ١
 _  ^ ﴿ تعالى:  قولــه  ومنه  التفّوق،  فــي  أمًال  وذاكرت  فيه، 
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 d ﴿ ومنــه:   ،﴾ sr  q  p  o  n  m  l  k
 T S ﴿ :ونحو ،﴾ k j i h g f e

.﴾ Z Y X W V U
الخدمات  هذه  وقدمت  اهللا،  خشيَة  صليت  نحو:  المضاف  ـ   ٢
 G F E D C B ﴿ :ابتغاَء وجِه اهللا، ومنه قوله تعالى
I H.. ﴾، ونحو: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 
 %  $  #  "  ! ﴿ ونحــو:   ،﴾ <  ;  :

.﴾ ..- , + * ) ( ' &
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٣ ـ المعرف بأل، نحو: ذاكــرت الرغبَة في النجاح، وصليت 
في جماعة الحرَص على الثــواب، وزرت أخي الحب في األجر. 

(وهذا النوع قليل االستعمال في اللغة العربية).

ر (الخالي من أل واإلضافة): حكم المفعول ألجله المنك 
نحو:  جره،   وَقــل نصبه  َكُثر  رًا  منك ألجلــه  المفعول  ورد  إذا 
تلوت القرآن رغبًة في األجر، (ويمكن: لرغبٍة في األجر)، وصليت 
بالليل طمعًا فــي الثواب (ولطمٍع في الثــواب)، ومنه في القرآن 

الكريم: ﴿ k j i h ﴾ ومنه قول الشاعر:
أُجِــْر فيكــم  لرغبــٍة  ُكــْم  أَم َمــْن 

ينتِصــْر ناَصرِيــِه  تكونــوا  ومــن 
ومنه:

تفاخــرا واصطفيــه  قرينــك  اختــر 
ُيْنَســُب المقــاَرن  إلــى  القريــن  إن 

 حكم المفعول ألجله المعرف بأل:
نحو:  نصبه،  وقــّل  جّره  كثر  بأل  فًا  معر لــه  المفعول  َوَرَد  إذا 

عنْفُت ابني التأديب له (أو للتأديِب) ومنه قول القائل:
ركبــوا إذا  قومــًا  بِِهــُم  لــي  فليــت 

وركبانــًا فرســانًا  اإلغــارة  وا  َشــن
وقول اآلخر:
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األعداِءال أقعد الجبَن عن الهيجاِء ُزَمُر  توالْت  ولو 

 حكم المفعول ألجله المضاف:
من  والنصب  الجر  فيه  استوى  مضافًا  ألجله  المفعول  ورد  إذا 
 E  D  C  B ﴿ تعالى:  قوله  النصب  فمن  ترجيح،  غير 
 ¦  ¥  ¤ ﴿ تعالــى:  قوله  الجر  ومــن   ﴾ I  H  G  F

§ ¨ © ª ﴾، ومن النصب قول الشاعر:
ادخـــاَره الكريمِ  ــــْوَراَء  َع وأغــفــُر 

تكرما اللئيــم  شــتم  عــن  وأعرض 

يقول ابن مالك في المفعول ألجله وشروط نصبه وأقسامه:
إْن الــمــصــدُر  ــه  ل مــفــعــوالً  ينصب 

ودِْن شــْكَرا  كُجــْد  تعليــالً  أََبــاَن 
ــه مــتــِحــْد ــي ــا يــعــمــل ف ــم ــــو ب وْه

ــْد ــِق فُ شــرطــا  وإْن  ــالً  ــاع وف ــًا  ــت وق
يمتنِــْع وليــس  بالحــرف  فاجــُرْره 

ــْع ــنِ َق ذا  َكــلِــُزْهــدٍ  الــشــروط  ــع  م
ُد ــر ــج ــم ال يــصــحــَبــهــا  أن   ــــل وق

وأنشــدوا أل  مصحوبِ  فــي  والعكُس 
الهيجاء ــن  ع الــجــبــن  ــُد  ــع أق ال 

ـــــداء ــــر األع ــــو تـــوالـــت زم ول
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 ج ـ المفعول فيه (وهو ظرف الزمان والمكان):
وتضمن  مكانه،  أو  الفعل  وقوع  زمان  على  دل  اســم  كل  هو 
راد نحو: خرجت إلى العمل صباحًا، وعدت ظهرًا،  معنى «في» باط
ونحو: جلســت بين أبنائي فوق البســاط نتدارس القرآن الكريم. 
آخَر  والعودة  غدًا،  والرحيل  األمهاِت»،  أقدام  تحت  «الجنة  ونحو: 

الشهِر مساًء.

 أقسام المفعول فيه:
ينقسم المفعول فيه (وهو الظرف) إلى قسمين:

أ) ظــرف زمان (وهو مــا دل على زمن وقــوع الفعل) نحو: 
خرجت يوم الجمعة إلى المسجد مبكرًا. وزرت أخي مساًء.

ب) ظرف مكان (وهو مــا دل على مكان وقوع الفعل) نحو: 
د، وضعت كتبي فوق المكتب. وجلســت  دخلت البيت قبل محم

ٍد وأمامي أخو علّي. يمين محم

:OGô uWÉH z»a{ ≈æ©e ±ô¶dG øª°†J ≈æ©e

أي: يمكن وضــع كلمة «في» مع الظرف فــي كل عبارة يرد 
فيها، مثال ذلك: خرجت صباحًا (أي: في الصباح) وعدت مســاًء 
(أي: في المســاء) فإذا لم يتضمن معنى «فــي» أو تضمنها ولكن 
بغير اطــراد لم يكن ظرفًا، فمثال عدم تضمنــه معنى «في» قولنا: 
يوٍم  في  و«ســرت  االمتحاِن»،  يوُم  «جاء  أو  ســعيٌد»،  يوٌم  «يوُمك 
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البيَت،  دخلت  قولنا:  اطراد  بغير  معنى «في»  تضمنه  ومثال  قائٍظ»، 
بمعنى  ال تستعمل  ألنها  وذلك  الشــاَم،  وذهبت  الداَر،  وســكنت 
«في» مع غير تلك األفعال (دخل ـ سكن ـ ذهب) فال نقول: نمت 

البيَت، وال قعدت الداَر، وال أقمت الشاَم.

قال ابن مالك في أنواع المفعول فيه (ظرف الزمان والمكان):
نــا ُضم مــكاٌن  أو  وقــٌت  الظــرُف: 

كهنــا امُكــْث أَْزُمَنا (فــي) باطــرادٍ 
أي: أن الظرف ســواء كان زمانًا أم مكانًا ال بد من أن يكون 
بمعنى «في» بشكل مطرد، نحو: هنا (أي: في هذا المكان) امكث 

أزمنًا (أي: زمنًا طويًال).

 عامل النصب في الظرف:
ينصب الظرف (زمانًا ومكانًا) أحد أمور ثالثة:

١ ـ المصــدر، نحو: المشــي صباحــًا مفيــد، والتبكير إلى 
نة. المسجد يوم الجمعة من الس

إلى  خروجي  قبــل  صباحًا  اهللا  كتاب  أتلــو  نحو:  الفعل،  ـ   ٢
العمل.

٣ ـ الوصف، نحــو: أنا زائٌر لك غــدًا، وماكث عندك طوال 
اليوم، لنقرأ معًا، ونطالع العلم.
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 حذف ناصب الظرف جوازًا:
متى  نحو:  دليل  عليه  دل  إذا  جــوازًا  للظرف  الناصب  يحذف 
حضرت؟ فتجيب «يوم الجمعة» أي: حضرت يوم الجمعة، ونحو: 
قطعت  أي:  «ميلين»،  فتجيب  البحر؟  على  مشــيًا  قطعت  ميًال  كم 
ميليــن، فقد حــذف الفعل هنا ألن الســياق مفهــوم، وألنه كان 

موجودًا في السؤال، فجاز حذفه.

 حذف ناصب الظرف وجوبًا:
يحذف الفعل الذي ينصب الظرف وجوبًا في مواضع خمسة هي:

١ ـ إذا وقع خبرًا، نحو: «محمد عندك» و«السفر غدًا».
٢ ـ إذا وقــع الظرف صفــة، نحو: شــاهدت «عصفورًا فوق 

الشجرة»، و«وجدت قلمًا تحت المنضدة».
الغيوم»  بين  الهالل  «رأيــت  نحو:  حاًال،  الظرف  ورد  إذا  ـ   ٣

و«شاهدت طائرًا بين األغصان».
٤ ـ إذا وقع الظــرف صلة للموصول، نحــو: «أرأيت الطفل 

الذي معي؟»، و«اشتريت مثل الكتاب الذي عندك».
٥ ـ إذا وقع الظرف مشــغوًال عنه، نحو: «يوَم العيِد زرت فيه 

عائلتي»، ونحو: «يوَم َعَرَفَة ُصْمُتُه».

 ما ُيْنَصُب من األلفاظ على الظرفية:
الذي ينصب على أنه ظرف أمران:
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١ ـ اســم الزمان مطلقًا (أي: مبهمــًا كان أو مختصًا)، نحو: 
سرت حينًا، وسافرت يوم الخميس.

٢ ـ اســم المكان المبهم وما صيغ من المصدر، نحو: وقف 
 v ﴿ ومنه:  الخطيب،  َمْوِقَف  وقفت  ونحو:  القصر،  أماَم  الحارس 

.﴾ { z y x w

 ظرف الزمان المبهم:
هو كل مــا دّل على زمن غير محدود أو مقــدر نحو: حين، 
بعدها  وسرت  ًة،  ُمد عندك  قعدت  نقول:  أوان،  وقت،  مدة،  لحظة، 
حينًا، ثم اســترحت لحظًة، فكل من (مدة وحين ولحظة) نصبت 
على أنهــا ظرف زمان مبهــم أي: غير محّدد أو معــروف البداية 

والنهاية.

 ظرف الزمان المختص:
هو كل ما دّل على زمن محدود ومقّدر، ســواء أكان نكرة أم 
وغبت  يومًا  (سرت  نحو:  المحدودة  النكرة  تشمل  فالنكرة  معرفة، 
ساعة  جميًال) (نمت  يومًا  نحو: (سرت  الموصوفة،  والنكرة  شهرًا) 
(صمت  نحو:  بالَعَلِمية  المعرف  فتشمل  المعرفة  أما  عصرًا)،  كاملة 
أو  الجمعِة)،  يــوَم  نحو: (زرتك  باإلضافة،  التعريــف  أو  رمضاَن) 

يأتي ظرف معّرفًا بأل، نحو: (استرحت اليوَم).



124

 ظرف المكان المبهم:
هو ما ليس له صورة وال حدود محصورة، ويشــمل الجهات 
الست (فوق، تحت، يمين، شــمال، أمام، خلف)، وكذا المقادير، 
نحــو: (ميل وفرســخ وبريد وَغْلــوة وباع) نقول: جلســت يميَن 
 ب إليٍد، ومشيت فرســخًا، ومنُه الحديث الشريف: (من تقر محم
ِشْبرًا تقّربت منه ذراعًا، ومن تقّرب إلي ذراعًا تقّربت منه َباعًا...).

 ظرف المكان المختص:
هو ما َلــُه صورة وحدود محصــورة، مثل: البيت والمســجد 
ه  والدار والــوزارة، وهذا ال ُيْنَصُب على الظرفيــة، وإنما يتعين جر
َه النصُب على نزع الخافض (أي: حذف  بحرف جر، وإذا ُنِصَب ُوج
ُه على  الجار)، مثل: «دخلت الــدار» أصله دخلت في الدار، أو ُيَوج
واألرجح  شذوذًا،  الظرفية  على  ينصب  أو  به،  بالمفعول  مشــبه  أنه 
األصل  كان  الفصل»  قلنــا: «دخلت  فإذا  الجر «بفي»،  كله  ذلك  في 
«دخلت فــي الفصل»، فهــو منصوب على نــزع الخافض ال على 

الظرفية ألنه مكان مختص، له صورة وحدود محصورة كما سبق.

 الظرف المتصّرف:
المتصرف في ظرفــي الزمان والمكان هو ما اْســُتْعِمل ظرفًا 
أو  به  مفعوًال  أو  فاعــًال  أو  خبرًا  أو  مبتــدأ  يقع  كأن  ظرف،  وغير 
مجرورًا بحــرف جر، نحو: «يومــك يوم مبــارك»، و«أكره مكان 
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النفاق»، «وال أحب يوم الفراق»، «وانقضى يوٌم ســعيد»، إلى غير 
وقوع  إمكانية  تبيــن  التي  المختلفــة  النحوية  المواقــع  من  ذلك 

الظرف في الوظائف اللغوية المتعددة.

 الظرف غير المتصّرف:
إال  ال يستعمل  فما  ظرف،  شبه  أو  ظرفًا  إال  ال يستعمل  ما  هو 
 RQ P O  ﴿ :ظرفًا كلمة «سحر» إذا أريد به سحُر يوم بعينه نحو
T S ﴾، أمــا «لدن وفوق وتحت» فتســتعمل ظرفًا وشــبه 
ونحو:   ﴾ *  )  (  ' ﴿ نحو:  بحرف)،  مجرورة  (أي:  ظرف 
متصرف  غيــر  ظرف  فكلمــة «فــوق»   .﴾ §  ¦  ¥  ¤ ﴿
ال يخرج عن دائرة الظرفية، وإذا خــرج فيجر فقط بالحرف، وقد 

ُجر في اآلية بحرف الجر «ِمْن».

 د ـ المفعول معه:
«مع»،  بمعنى  «واو»  بعد  الواقع  المنصوب  الفضلة  االسم  هو 
وتقدمته جملة (اســمية أو فعلية)، نحو: سرت والطريَق، وسهرت 
والنجَم، وذاكرت والمصباَح، ونحو: حضر زيد وطلوَع الشــمِس، 

.﴾ ] \ [ Z ﴿ :ومنه قوله تعالى

 متى يكون المفعول معه قياسيا:
يكون المفعول معه قياســيا إذا وقع بعد «واو» بمعنى «مع»، 
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قبل  ما  على  االسم  هذا  عطف  يصح  ولم  شــبهه،  أو  فعل  وتقدمه 
ال يصح  حيث  مسرعًا»  والطريق  «ِسْر  نحو:  المعنى  جهة  من  الواو 
أن يكون المعنى «ِسْر وْلَيِسِر الطريُق»، ومن َثم تعين النصب على 

أنه مفعول معه.

 العامل في المفعول معه:
ينصب المفعول معه أحد أمرين، األول: الفعل المتقّدم، نحو: 
سرت والبحَر، وحضرت وطلوَع الشــمِس، وُعْدُت وأفوَل النجِم. 
الثاني: شــبه الفعل (أي: ما يعمل عمله كاسم الفاعل أو المصدر) 
نحو: أنا سائٌر والنجَم، وأعجبني َسْيُرك والنجَم، وبعضهم قال: إن 
الواو قبله هي التي تنصبه وهو غير صحيح، ألن الواو حرف غير 
مختص باالســم فــال يعمل فيه، فغيــر المختص مــن الحروف 

ال يعمل.

باب  (في  المعيــة  على  النصب  علــى  العطف  ترجيح   
المفعول معه):

إذا  أرجح  والعطــف  المعية  على  النصــب  أو  العطف  يجوز 
، وأشفق األُب  أمكن العطف بال ضعف، نحو: ذهب محمٌد وعلي
واُألم علــى الوليد، فيجــوز فيما بعد الواو الرفــُع على العطف، 
عدم  من  أولى  التشريك  ألن  أرجح  والرفع  المعية،  على  والنصُب 
التشــريك، أما قولنا: (كنت أنــا وزيٌد أخوين) فيجــوز الرفع في 
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«زيد» على العطــف على الضمير المتصل بــدون ضعف لوجود 
ألن  أرجح؛  هنــا  فالرفع  ـ ،  (أنــا)  الضمير  وهو  ـ  الفاعــل  د  مؤك

التشريك أولى من عدم التشريك.

المفعول  باب  (في  العطف  على  للمعية  النصب  ترجيح   
معه):

يترجح النصب على المعية إذا أمكن العطف بضعف، وذلك 
إذا عطفنــا على الضميــر المتصل ـ مــن غير فاصــل ـ بضمير 
أرجح  (الصديق)  في  فالنصب  والصديَق)  (أسرعت  نحو:  منفصل، 
من العطف لضعف العطف على الضمير المتصل من غير فاصل، 
ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ Z ] \ [ ﴾ حيــث ترجح 
النصب على العطف (لعدم توكيد الضمير المتصل «ياء المخاطبة» 

بضمير منفصل مناسب) على المعية.

مفعول  أنه  على  (أي:  المعية  على  االسم  نصب  وجوب   
معه):

العطف،  امتنع  إذا  المعية  واو  بعد  الواقع  االسم  نصب  يجب 
نحو: حضر محمد وطلوَع الشــمس، فيجب نصــب ما بعد الواو 
في  النصب  يجب  وكذلــك  المعنى،  لفســاد  العطف  يمتنع  حيث 
نحو: أكلت الطعاَم والقهوَة، فإن ما بعد الواو ال يؤكل، فال يعطف 
على مــا قبله، وإنمــا ينصب بفعــل محذوف تقديره (وشــربت 



128

أي:   ،﴾ 7  6  5 ﴿ تعالــى:  قولــه  ومنــه  القهــوة)، 
(فأجمعوا أمركم واجمعوا شــركاءكم) األول مــن الفعل الرباعي 

«أجمع»، والثاني من الفعل الثالثي «جمع».

 وجوب العطف في االسم الواقع بعد واو المعية:
يســبق  لم  إذا  قبله  ما  على  المعية  واو  بعــد  ما  عطف  يتعين 
بجملة كاملة نحو: كل مســلٍم ومْصَحُفُه، وكل عامٍل وآلتُه، فالواو 
ليســت للمعية، وهــي عاطفة ما بعدهــا على ما قبلهــا، والخبر 
محذوف تقديره مقترنان أو متالزمان، وكذلك يتعين الرفع إذا لم 
تدل الواو على المصاحبة نحو: جاء القائد والجندي قبله أو بعده، 

(وذلك بسبب وجود الظرف (قبل) و(بعد)).

 هـ ـ المفعول به:
هو االسم المنصوب ـ غالبًا ـ ويقع عليه فعل الفاعــل، نحو:
وزرت العائلة، وقد يكون  أرسلت الخطاب، وقرأت الكتاب، 
المفعول اســمًا ظاهرًا كاألمثلة الســابقة، أو ضميرًا بــارزًا نحو: 
أحب  نحو:  صريحــًا  مصدرًا  أو  كافأتها،  وزينــب  أكرمته،  محّمد 
الشــجاعة وأكره الجبن، أو مصدرًا مؤوًال من أّن واسمها وخبرها 
والفعــل  َأْن  مــن  أو   ،﴾ Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ نحــو: 

    ¶    μ     ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ نحــو:  والفاعــل 
 j i ﴿ :وقد يكون اسمًا مبنيًا نحو ﴾ ..º   ¹   ¸
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 ،﴾ l   k   j   i   h   g   f   e  ﴿ ونحــو:   ،﴾ l  k
وقــد يجر بحرف جــر نحــو: ﴿ K J I H ﴾، ونحو: ﴿ ; 
> = < ? @ C B A ﴾. وعالمة الفعل المتعدي 
ســائر  نصب  فإذا  المفعوالت،  أقوى  ألنه  به؛  المفعول  ينصب  أن 
المفعوالت إال المفعول به لم يكــن ذلك دليًال على تعديه وإنما 
هو فــي هذه الحال فعــل الزم، (وقد ســبقت دراســة ما يتصل 
بالمفعول به وتوســعنا فيه فــي قضية الرتبة فــي الجملة الفعلية 

فليراجع).

:∫ÉëdG

 تعريف الحال وأقسامها:
الحال لغًة هي ما عليه اإلنسان من خير وشر، واصطالحًا هي 
اسم فضلة منصوب يبين هيئة ما قبله من فاعل أو مفعول أو هما 
وأتيت  الصدر،  منشــرَح  حضرت  نحو:  الفعل،  حدوث  وقت  معًا 
حال  هذه  نقول:  وُتَؤنث،  ر  ُتَذك والحال  باســمًا،  ورأيتك  ماشــيًا، 
طيبة، وحالك طيــب والحمد هللا، إال أّن تأنيثهــا أفصح، والحال 
منصوبة وهــي إما مفردة، نحو: «حضرت مســرورًا»، وإما جملة، 
نحو: «خرج الرجل يمشي بســرعة، وأتيت وأنا أبتسم»، وإما شبه 

جملة، نحو: «جئت في سيارة، وجلست بين األشجار أذكر اهللا».
فإن وقعت الحال جملة أو شبه جملة فتكون في محل نصب 
مثل: عاملتك وأنا سليم الصدر، أسير في حياتي وأنا ال أحمل في 
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المســجد  في  يصلي  محمــدًا  ورأيت  أحــد،  على  حقدًا  نفســي 
وشاهدت العصفور بين األغصان.

 الحال المنتقلة:
هي تلك الحال التي ال تالزم صاحبها بل تأتي مرة، وتذهب 
أخرى، وهو األصــل في الحال، نقول: حضر خالــد فرحًا، وعاد 
واجمًا. وأتى زيد ماشــيًا ورجع راكبًا، فهــذا الوصف وهو (فرحًا 
وواجمًا وماشيًا وراكبًا) عارض ويتغير، وينفك عنه صاحبه، وهذا 

ل، وهو األصل فيها. يعني أن الحال منتقلة أي: تتغّير وتتحو

 الحال الالزمة:
هي تلك الحال التي تالزم صاحبهــا أو ال تفارقه، وتثبت على 
الــدوام معه نحو: (خلــق اهللا الزرافة يديها أطوَل مــن رجليها)، َفَيُد 
 e d ﴿ :الزرافة أطول من رجليهــا في كل مرة ُتْخَلُق فيها، ونحو
i h g f ﴾ ونحو: و ﴿ - . / 0 1 ﴾ 
فالتفصيل في القرآن الكريم أمر ثابت، وأمة اإلسالم أمة واحدة على 

طول الدوام، وإْن َبَدا أنها متمزقة ومنقسمة إلى عدة دول.

 أقسام الحال الالزمة:
وال تكاد  تالزمه  شــيء  هيئة  تبين  (أي:  الزمــة  الحال  تكون 

تفارقه) في ثالثة أحوال:
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١ ـ أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة قبلها نحو: «خالد أبوك 
عطوفًا».

د صاحبها نحو: ﴿ 5 6  ٢ ـ أن يدل عاملها على تجد
7 ﴾، ونحو: (فجاءت به ســبط العظــام)، ونحو: (خلق اهللا 

الزرافة يديها أطول من رجليها).
 f e d ﴿ :٣ ـ أن ُيْقَتَصــَر فيهــا على المســموع، نحو

.﴾ i h g

 الحال المؤكدة:
هي تلك التي ال تفيد معنى جديــدًا في جملتها، وإنما تؤكد 
من  ضاحكًا  (فتبســم  نحو:  مجيئها،  قبل  الموجود  المعنى  وتقوي 
م، ولم  قولها) (فضاحكًا) حال مؤكدة للفعل «تبسم» فالضحك تبس
ُيِضِف اللفُظ معًنى جديدًا، إنما أكد شــيئًا موجــودًا قبل دخوله، 
 ¦  ¥ ﴿ ونحو:   .﴾ i  h  g  f  e ﴿ نحو:  وكذلك 
̈ ﴾، فكل ذلك أكدت فيه الحال عاملها، وهو الفعل الذي   §

عمل فيها النصَب.

دة: أنواع الحال المؤك 
ثالثة أنواع، األول: الحال المؤكدة لعاملها لفظًا ومعنى:

نحو:  فقط،  معنى  له  مؤكدة  أو   ،﴾ ç  æ  å ﴿ نحو: 
.﴾ ¦ ¥ ﴿
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الثانــي: المؤكــدة لصاحبها نحــو: ﴿ 7 8 9 : ; > 
= < ? ﴾ «فجميعًا» حال أكــدت صاحبها «َمْن» وهو 

الفاعل.
أبوك  هذا  نحــو:  قبلها  الجملــة  لمضمون  المؤكــدة  الثالث: 

عطوفًا، ومحمد أخوك رحيمًا، ونحو قول الشاعر:
(أنــا ابــن دارَة معروفــًا بهــا نســبي

عــارِ) من  لَلنــاسِ  يــا  بــدارَة  وهــل 
قبلها  الجملة  مضمون  أكدت  كلها  ومعروفًا»  ورحيمًا  «فعطوفًا 
ولم تقتصر في تأكيدها على العامل فقط، أو الصاحب فقط، وإنما 

أكدتهما معًا.

َسة: الحال المؤس 
هي التي تؤســس معًنى جديدًا في الجملة، وال ُيستفاد هذا 
باكيًا»،  الطفل  وأقبل  مســرعًا،  زيد  «حضر  نحو:  بدونها  المعنى 
فلو حذفنا، «مسرعًا» أو «باكيًا» لم يخطر ببال أي منا أن يحضر 
زيد على هذه الهيئــة أو غيرها، فقد يأتي مســرعًا، أو راكبًا أو 
التي  هي  «باكيًا»  كلمة  وكذلك  ذلك،  ونحو  مهروًال،  أو  ماشــيًا 
ست هذا المعنى الجديد  بينت إقبال الطفل على هذه الهيئة، وأس
وهو مجيئه باكيًا.. فكل حال أضافت معنى جديدًا تسمى الحال 

سة. المؤس
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 الحال المشتقة:
يقصد بالحال المشتقة أن ترد على صورة من صور المشتقات 
المعروفة كاســم الفاعل أو اســم المفعول أو أفعــل التفضيل أو 
ونحــو:   ﴾ 9  8  7  6  5 ﴿ نحــو:  المشــبهة،  الصفــة 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿
F ﴾، ونحو: «شــاهدت عليًا أقوى عزيمة وأشد مضاء من 
وردت  فإذا  ثم  ومن  الحال،  في  األصل  هو  واالشتقاق  زيد».  أخيه 

َلْت بمشتق، أي: عادت إلى أصلها وهو االشتقاق. جامدة ُأو

 الحال الجامدة:
هي تلك الحــال التي ال ترد على إحدى صور المشــتقات، 
وتنقسم إلى حال جامدة مؤولة بمشتق، وأخرى جامدة غير مؤولة 
بمشــتق، فمن األولى قولنا: انطلقت الطائرة َبْرقًا (أي: ُمْســِرعًة)، 
وبدت فاطمُة بدرًا (أي: مضيئة)، ومــن الثانية قولنا: هذه أموالك 

ذهبًا، وهذه نقودك فضًة.

 مواضع الحال الجامدة المؤولة بالمشتق:
ترد الحال جامدة وتؤول بمشتق في ثالث مسائل:

األولــى: أن تدل على تشــبيه نحو: «بدا محمد أســدًا» (أي: 
مشبهًا أســدًا). «وعاش مســيلمُة ثعلبًا» (أي: مشــبهًا الثعلب في 

المكر والخديعة).
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أي:  بيــد»،  يدًا  «بعته  نحــو:  مفاعلة  علــى  تدل  أن  الثانيــة: 
متقابَِضْيِن، «وكلمته فاه إلى ِفي» (أي: متشافهين).

أي:  رجًال»  رجًال  «ادخلــوا  نحو:  ترتيب  على  تدل  أن  الثالثة: 
مين مرتبين. منظ

 مواضع الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق:
خمـس  فــي  بالـمشــتق  مؤولة  غيــر  جامدة  الحــال  تكون 

مسائــل:
.﴾ X W V U ﴿ :األولى: أن تكون موصوفة، نحو

والثانية: أن تدل على سعر، نحو: بعت القمح كيلًة بريال (أي: 
َمِكيَلة بريال).

أربعين  ربه  ميقــات  (فتم  نحو:  عدد،  علــى  تدل  أن  والثالثة: 
ليلة).

والرابعة: أن تكون نوعًا لصاحبها، نحو: (هذا مالك ذهبًا).
 f e d ﴿ :والخامســة: أن تكون فرعًا لصاحبهــا نحو

.﴾ g

 الحال بين الّتعريف والتنكير:
ماشــيًا،  (حضرت  نحو:  نكرة،  تجيء  أن  الحــال  في  األصل 
د باســمًا) فإذا وردت معرفة كان ذلك خالف األصل،  وأتى محم
َلْت بنكرة، نحو: جاء زيد وحده (أي: منفردًا)، ورجع المسافر  وُأو



135قواعد النحو

اَء الغفيَر) أي: جميعًا،  َعْوَدُه على َبْدئِِه (أي: عائــدًا)، وجاؤوا الَجم
وقال الشاعر:

ــا ــُذْده ـــَراَك ولـــم َي ـــِع فــأرســلــهــا ال
خــالِ الد َنَغــصِ  علــى  ُيشــفق  ولــم 

أي: أرسل الرجل إبله لورود الماء ُمْزَدِحَمًة متعاِركًة.

 صاحب الحال:
هو من َتُعود إليه الحال وتصدر عنه، فقد يقع صاحب الحال 
اهللا  نحو: «أنزل  بــه،  مفعوًال  يقع  وقد  فرحــًا»،  نحو: «أتيت  فاِعًال 
قابل  نحو:  معــًا،  والمفعول  الفاعل  من  يقــع  أو  مفصًال»  الكتاب 
محمدًا أخاه متعانقيــن، والتقى الفريُق الفريَق متصافحين، أو تقع 
 7  6  5  4 ﴿ تعالى:  قوله  نحو  إليه،  المضاف  من 
.﴾ ...¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :8 9 : ﴾، ونحو

 صاحب الحال بين الّتعريف والتنكير:
األصل فــي صاحب الحــال أن يكون معرفــة، مثل: (حضر 
الرجل ســعيدًا منشــرح الصدر)، لكنه قد يأتي نكرة، وذلك عند 

وجود مسوغ من المسوغات اآلتية:
جالســًا  الدار  نحو: (في  صاحبها  على  الحــال  تتقدم  أن  ـ   ١

رجٌل).
 ! ﴿ نحو:  إضافة  أو  بوصف  النكرة  الحال  تخّصص  أن  ـ   ٢
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" # $ % & ' ) ( ﴾ (فــي قــراءة) نصب 
.﴾ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :مصدق»، ونحو»

٣ ـ وإذا ســبقت الحال بنفي أو استفهام نحو: ﴿:  ;   >  
=  <   ?  @        A﴾ ونحو:
باقيًا عيــش  من   ُحم باقيًا)(ما  وال ترى مــن أحدٍ 

 أقسام الحال من حيث اإلفراد والجملة:
تنقسم الحال إلى ثالثة أقســام: حال مفردة نحو: (ومن يتتبع 
منتبهًا  النصــح  إلى  اســتمعت  ونحو:  يجْدها)،  عثــرة  كل  جاهدًا 

وصليت هللا خاشعًا.
 Ð Ï Î Í ﴿ :وحال جملة اســمية أو فعلية نحو
 L  K  J  I  H  G ﴿ ونحــو:   ﴾ ...Ñ
الظرف)  أو  والمجــرور  الجار  (وهي  جملة  شــبه  وحال   ،﴾ M
نحــو: (فخرج على قومه فــي زينته)، ونحو: (رأيــت الهالل بين 
السحاب)، وتكون الجملة وشبه الجملة في محل نصب حال، أما 

الحال المفردة فمعربة منصوبة.

 شروط الحال الواقعة جملة:
اشترط النحاة لوقوع الحال جملة شروطًا، منها:

١ ـ أن تكون خبرية (أي: تحتمل الصدق والكذب) ال إنشائية.
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أو  الســين  مثل  اســتقبال  بحرف  مصدرة  غير  تكون  أن  ـ   ٢
 Ã ﴿ :ســوف، وأن ترتبط برابط يربطها بصاحــب الحال نحو
Æ Å Ä ﴾؛ ولذلــك فليــس مــن قبيــل الحــال جملة 
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :(ســيهديِن) فــي قولــه تعالــى
(اطلب  وال قولــك:  (الســين)،  االســتقبال  بحــرف  لتصدرهــا 
وال تضجر من مطلب) فقولك: «وال تضجر..» ليســت حاًال ألنها 

جملة إنشائية ال خبرية.

 روابط جملة الحال:
ترتبط الحال مع صاحبها برابط مــن ثالثة: الواو وحدها ـ أو 
الضمير وحده ـ أو الواو والضمير معًا، فمثال الواو قولنا: «حضرت 
وقد طلعت الشــمس، وُعْدُت وقد غابت الشمس»، ومثال الضمير 
 ،﴾ Ý  Ü  Û  Ú ﴿ ونحو:   ،﴾ Æ  Å  Ä  Ã ﴿ فقط: 
ونحــو: ﴿ 4 5 6 7 ﴾، ومثال الــواو والضمير معًا 
 ﴾ r q p o n m l k j ﴿ :قولــه تعالــى
فالرابــط   ،﴾ ...Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ونحــو: 
ال يخلو من واحد من هذه الروابط الثالثة (الواو أو الضمير أو هما 

معًا). وال بد في الضمير من أن يطابق صاحب الحال نوعًا وعددًا.

 الجمل بعد المعارف أحوال:
إذا وردت جملة (اســمية أو فعلية) بعد معرفة من المعارف، 
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يســرع،  الرجل  جاء  نحو  نصب،  محل  في  حــاًال  الجملة  ُأْعِرَبْت 
 ® ﴿ ونحــو:   ،﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ ونحــو: 
¯ ° ± ² ³́ ﴾ «فــأي جملــة وردت 
بعد كلمــة معرفة أعربت حــاًال، وأخذت محــل النصب»، وهذا 
تكون  أن  إال  أحوال)  المعارف  بعد  (الجمل  النحويين:  قول  معنى 
الكلمة التي تسبق الجملَة قد دخلتها «أل» الجنسية التي ال تكسب 
الجملة  تكون  وعندئذ  نكرة،  دخولها  مع  يظل  وإنما  تعريفًا،  اللفظ 
صفة ألن «أل» الجنســية ال تكســب اللفظ تعريفًا نحو: ﴿ ¨ 

© ª » ¬ ® ﴾، ونحو:
يســبني اللئيــم  علــى  أمــر  (ولقــد 

ــَت قلــت ال يعنينــي) فمــررت ثُم
فأحد  ثم  ومن  ال تعريفية،  جنسية  و«اللئيم»  «الليل»  في  «فأل» 

توجيهْي الجملة أنها صفة ال حال.

 الجمل بعد النكرات صفات:
إذا وردت الجملة (اســمية أم فعلية) بعد كلمة منكرة أعربت 
ا،  صفة لها، وأخــذت الجملة محل الموصوف رفعــًا ونصبًا وجر
نحو: ﴿ Ì Ë Ê É È Ç ﴾ فجملة (يســعى) في محل 
رفع صفة للفاعل (رجل)، ونحــو: ﴿ d c b a ﴾، ونحو: 
 m ﴿ :ونحــو ،﴾ J I H G F E D C ﴿
s r q p o n ﴾ فكل جملــة تقدمتها كلمة منكرة 
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أعربت الجملة صفة لها، واتخذت المحل النحوي المناسب رفعًا 
ا حسب إعراب الكلمة المنّكرة المتقدمة. ونصبًا وجر

 الحال المقارنة والحال المستقلة:
معنى  تحقق  َزَمِن  فــي  معناها  تحقق  إذا  مقارنة  الحال  تكون 
زمنًا  اآلخر  عــن  أحدهما  معنى  وقــوع  ال يتخلف  بحيث  عاملها 
نحو: (يقود علي ســيارته اآلن محترسًا)، فزمن االحتراس مقارٌن، 
يتحّقق  التي  فهي  المســتقلة  الحال  أما  القيادة،  وقت  مع  ومتزامٌن 
معناها بعد وقوع معنى عاملها بزمن يطول أو يقصر، نحو: «سافر 
مصانعها»،  في  متدربين  فيها  موزعين  الشــقيقة  البالد  إلى  العمال 
«ســافر  ونحو:  التدريب،  أو  التوزيع  زمن  ال يقارن  الســفر  فزمن 
ال يقارن  السفر  فزمن  ومتعلمين»،  دارســين  الخارج  إلى  الطالب 

كذلك زمن الدراسة والتعلم.

 مواضع تأخير الحال وجوبًا في جملتها:
تتأخر الحــال وجوبًا في مواضع، منهــا إذا وقعت محصورة 
نحــو: ﴿ J I H G F E ﴾،ومنهــا إذا كان 
في  جالســًا  بمحمٍد  (مررت  نحو:  جر،  بحــرف  مجرورًا  صاحبها 
المســجد)، أو مجرورًا باإلضافة، نحو: ﴿ ° ± ² ³ ´ 
 :  9  8  7  6  5  4 ﴿ ونحــو:   ،﴾ ¶  μ

.﴾ ;
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 جواز تقديم الحال على عاملها أو تأخيرها:
يجوز تقديم الحال أو تأخيرهــا على عاملها ـ وهو األصل ـ 
إذا كان العامل فعــًال متصرفًا، نحو: (عاملتــك صادقًا)، (وصادقًا 
عاملتك)، أو إذا كان العامل صفة تشــبه الفعــل المتصرف نحو: 
(أنت منطلق راشدًا إلى الحج، وراشــدًا أنت منطلٌق إلى الحج)، 
 Y ﴿ :قال تعالــى: ﴿ ! " # $ % ﴾، وقال تعالى
 ،﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

ونحو: ﴿ ! " # $ % & ﴾.

 مواضع وجوب تأخير الحال على عاملها وصاحبها:
تأتي الحال متأخرة وجوبًا في جملتها في مواضع، منها:

هادئًا!  أجملك  (ما  نحو:  جامدًا  فعًال  فيها  العامل  كان  إذا  ـ   ١
وما أكرم المرَء متواضعًا!).

٢ ـ وإذا كان العامل اســم تفضيل نحــو: أنت أفصح الناس 
خطيبًا، وأغزر الحاضرين علمًا، وألطف األصدقاء معاملًة.

٣ ـ وأن يكون العامل اســم فعل، نحو: (َنّزاِل حلبة الســباق 
اِل المعركة شجاعًا). واثقًا) (وَنز

٤ ـ وأن يكون العامــل متضمنًا معنى الفعل دون حروفه بأن 
يكون اسم إشارة نحو: ﴿ z y } ﴾، ونحو: ﴿ & 

.﴾ ( '
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 حذف عامل الحال جوازًا:
عليه  دل  إذا  جــوازًا  له)  الناصب  (أي:  الحــال  عامل  يحذف 
دليل حالّي أو مقالّي، فمثــال الدليل الحالي أن تقول لمن يقصد 
السفر: راشدًا (وتعني: تسافر راشدًا)، وأما الدليل المقالّي فأن تقع 
الحال جوابًا الســتفهام متقدم نحو: كيف جئت؟ فتجيب: «راكبًا» 

(أي: جئت راكبًا).

 مواضع امتناع حذف الحال وجوبًا:
سارقًا/   اللص نحو: (ضربي  الخبر  مسد  الحال  سدت  إذا  ـ   ١
وأكثر بياني الحق منوطًا بالِحَكم، «وأقرب ما يكون العبد من ربه 

وهو ساجد»).
٢ ـ إذا وقعت الحال مؤكدة مضموَن الجملة قبلها نحو: (هذا 
 َعَلي «َوَلَك  َحُنونًا»،  أخــي  «وهذا  عطوفًا.  َأُحقه  أي:  عطوفًا)  أبوك 

ألٌف اعترافًا».
٣ ـ إذا وردت الحال في معرض التوبيخ واللوم نحو: أكسوًال 

وقد َجد قرناؤك، ونحو: أنائمًا وقد رحل القوم!

 مجيء المصدر حاًال:
جامد،  ألنــه  األصل؛  خــالف  على  حــاًال  المصدر  يجــيء 
واألصل في الحال االشــتقاق، وهذا المصدر قد يرد معرفة نحو: 
جاء الطالُب وحَده، «وأرســلها الِعَراَك»، أو نكرة نحو: طلع القمر 
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بغتة، وجاء زيد فجــأة، وإنما َصح مجيء الحــال مصدرًا مع أن 
تؤول  «فبغتــًة»؛  بالمشــتق،  تأويله  يمكــن  ألنه  جامــد  المصدر 
بـ(مباغتًا) وفجــأة تؤول بـ(مفاجئًا)، و«َوْحــَده» تؤول بـ(منفردًا)، 

و«الِعراك» تؤول بـ(معتركًة) وهكذا.

 مجيء الحال من المضاف إليه:
تجــيء الحال مــن المضاف إليه بشــروط، منهــا أن يكون 
نحو:  ا،  مشتق يكون  بأن  إليه  المضاف  في  للعمل  صالحًا  المضاف 
جزءًا حقيقيا  h ﴾، ومنها أن يكــون المضاف   g  f ﴿
من المضاف إليه أو كالجزء منه نحو: (أحب وجه أخي مبتســمًا) 
ونحو: ﴿ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾، ومثال ما هو كالجزء 
 ﴾ \  [  Z  Y  X ﴿ ـ :  تعالــى  قوله  ـ  إليه  المضاف  من 
«فالملة» كالجــزء من المضاف إليه حيــث يصح حذف المضاف 
وقيــام المضاف إليــه مقامه، ونحــو: (تمتعت بجمــال الحديقة 

واسعًة).

 من الكلمات التي ُتعرب حاًال في اللغة العربية:
هناك كلمات في اللغة العربية تأتي حاًال دائمًا، وهي:

وجميعًا،  وأدبيا،  وسياسيا،  وماديا،  إلخ،  وثالثًا...  وثانيًا  (أوًال 
وبدًال،  وِعوضــًا،  وُجَمَع،  وجمعــاء،  وأجمعين،  ووحــده،  ومعًا، 

وخاصة وعامة، وقاطبة، وعمدًا، وخطأ، ودائمًا، وفصاعدًا).
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د الحال: تعد 
يجــوز أن تتعدد الحــال وصاحبها مفرد نحــو: (حضر عمر 
والعامل  «عمر»،  مــن  حاالن  وراكبًا»  «فضاحــكًا  راكبًا)،  ضاحكًا 
فيهما الفعل (حضر)، ويجوز تعــدد الحال وصاحبها متعدد نحو: 
الفاعل،  تاء  من  حال  «فمســرعًا»  ماشــية،  مســرعًا  فاطمة  قابلت 
إلى  حال  كل  عود  بســبب  وال لبس  فاطمة،  من  حال  و«ماشــية» 

كة في «ماشيًة». صاحبها، ووجود تاء التأنيث المتحر

د صاحبها: شرط تعدد الحال التي تعد 
ُردت  المعنى  ظهر  فــإذا  متعدد،  وصاحبها  الحال  تعددت  إذا 
كل حــال إلى صاحبها، نحو: (لقي زيد أخته ُمَســلمًا مبتســمًة)، 

ونحو قولك: «لقي ابني أخويه خائفًا ُمْنِجَدْيِه فأصابوا َمْغنمًا».
أما إذا لم يظهر المعنى فتجعل الحال األولى لالســم الثاني 
عليا  َلِقيُت  نحو:  لألول،  الثانية  وتجعل  يجاورها)،  الذي  هو  (ألنه 
«تاء  من  حال  و(ماشــيًا)  «علي»،  من  حال  (فراكبًا)  ماشــيًا)  راكبًا 

الفاعل».

د الحال: وجوب تعد 
ا» نحو:  يجب أن تجيء الحال متعددة إذا وردت بعد كلمة «إِم
 Æ Å ﴿ ْين الذي عليك إما طائعًا وإمــا كارهًا، ومنه الد ســَتُرد
وردت  إذا  تعّددها  يجــب  وكذلك   ،﴾ Ë  Ê  É  È  Ç
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بعد «ال» النافية نحو: دخل الطالب االمتحان ال خائفًا وال مضطربًا، 
وهذا الرجل لم َيْبُد ال مسرورًا وال حزينًا إزاء ما سمع.

:õ««ªàdG

هو كل اســم نكرة جامد تضمن معنى «ِمــْن» لبيان إبهام ما 
فدانًا  وزرعت  قمحًا،  إردبا  نحو: (اشــتريت  نسبة  أو  كان  ذاتًا  قبله 
أو  الممّيز  أو  ر  المفس أو  التفسير  النكرة  االسم  هذا  ويسمى  قطنًا)، 

التمييز.

 أنواع التمييز:
ينقسم التمييز بحسب المميز إلى قسمين:

من  واســتعرت  أرزًا،  كيلة  وهبته  مثل:  مفرد  أو  ذات  تمييز  أ) 
المكتبة عشرين كتابًا.

ب) تمييز نســبة أو جملة، نحو: (نســقت الحديقــة أزهارًا، 
وأعــددت الزرع أحواضــًا)، ويســمى التمييز المفــرد بالملفوظ 
الملحوظ  التمييز  أو  النسبة  بتمييز  الجملة  تمييز  ويسمى  والذات، 

ل. أوالتمييز المحو

 تمييز المفرد وأنواعه:
تمييز المفرد هــو ما يصاغ لرفع إبهام اســم مفرد قبله نحو: 

اشتريت مترًا حريرًا، وينقسم إلى أربعة أنواع:
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١ ـ ما يدّل على الكيــل، مثل: أعطيت الفقيــر إردبًا قمحًا، 
وكيلة أرزًا.

واشــتريت  ذهبًا،  أوقية  عندي  نحو:  الوزن،  على   يدل ما  ـ   ٢
جرامين فضًة.

قطنًا،  فداٍن  محصول  جنيت  نحو:  المساحة،  على   يدل ما  ـ   ٣
وزرعت قيراطًا قمحًا.

٤ ـ ما يدل على العدد نحو: قرأت عشــرين كتابًا، واشتريت 
أربعين مجلدًا.

 تمييز الجملة وأنواعه:
النسبة  أو  الجملة  تمييز  جملة  إبهام  يرفع  الذي  التمييُز  يسمى 

ل، وهو أربعة أنواع: أو المحو
١ ـ محــول عن الفاعل، مثــل: ﴿ 5 6 7 ﴾ فهو 
نحو:  وكذلك  الرأس)،  شيُب  واألصل (اشتعل  الفاعل،  عن  محول 

َحُسَن محمٌد ُخُلقًا، وطاب زيٌد َنْفسًا.
فهو   ﴾ M  L  K ﴿ نحو:  المفعــول،  عن  ومحول  ـ   ٢
محول عــن المفعول، واألصــل (فّجرنا عيــوَن األرِض)، ونحو: 
نسقت الحديقة أزهارًا، وزرعت األرض أحواضًا، ووزعت الكتاب 

أبوابًا.
 Ù Ø × Ö Õ ﴿ :٣ ـ ومحــول عــن المبتــدأ، نحــو
Ú ﴾ فهو محول عن المبتــدأ، واألصل (مالي أكثر من مالك، 
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وَنَفِري أعز من نفرك)، ونحو: هو أرق منك فؤادًا، وزيد أكثر منك 
علمًا، وألطف منك معاملة.

٤ ـ المبهم مطلقًا (غير محول)، نحو: (أكِرْم به أبًا، وأعِظْم به 
ُه  َدر «هللا  قولهم:  نحو  المسموع  وكذلك  رسوًال!)،  أعظمه  وما  دينًا، 

ُه شاعرًا». فارًسا!»، «هللا َدر

 حكم التمييز المفرد (الذات):
يجوز في هــذا النوع من التمييز ثالثــة أعاريب: النصب، أو 
الجر بمن، أو الجر باإلضافة، نحو: اشــتريت إردبًا قمحًا، فيجوز 
نصب كلمــة «قمحًا» علــى التمييز، كما يجوز جّرهــا بمن (أي: 
 اشــتريت إردبًا من قمح)، أو جّرها باإلضافة (أي: اشتريت إردب

قمٍح).

 حكم تمييز الجملة (أو النسبة أو المحول):
أو  بالحرف  جّره  وال يجوز  نصبه  يجب  التمييز  من  النوع  هذا 
اإلضافة مثــل تمييز المفرد، ولــذا فيلزم أن يأتــي منصوبًا نحو: 
َحُســَن محمٌد خلقًا، وزرعــت الحديقة أزهارًا، وأنــا أكثر الناس 
فاأللفاظ  نشــاطًا.  الطالب  أكثر  د  ومحم العلم،  تلقي  على  حرصًا 
(ُخُلقًا ـ أزهــارًا ـ حرصًا ـ نشــاطًا) يجب نصبها علــى التمييز، 
وال يجوز جرها بمــن أو باإلضافة ألنها من قبيل التمييز المحول 

أو تمييز الجملة.
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 التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل وحكمه:
وأرق  خلقًا  أكرم  أنــت  نحو:  التفضيل  أفعل  بعد  التمييز  يقع 
فؤادًا، وحكمه أنه يجب نصبــه إن كان فاعًال في المعنى، فإن لم 
في  فاعل  هــو  ما  وعالمة  جــّره،  وجب  المعنى  فــي  فاعًال  يكن 
يعمل  ما  التفضيل  أفعــل  َجْعِل  بعد  فاعًال  جعله  يصح  أن  المعنى 
(أنت  فيها:  نقــول  أن  يصح  خلقًا)  أكــرم  (أنت  نحو:  الفعل  عمل 
كريٌم خلُقَك)، وأما عالمة ما ليس فاعًال في المعنى فعالمته عدم 

، وأنت أكرُم أٍخ. صالحيته أن يقع فاعًال نحو: أنت أفضُل جندي

 وجوب جر التمييز باإلضافة:
يجب أن يجر التمييز باإلضافة بشرط أن يكون أفعل التفضيل 
أكرم   علي» قولــك:  نحو  التمييــز،  غير  آخر  لشــيء  مضاف  غير 
رجٍل»، «وفاطمُة أفضُل امرأٍة»، فإن كان مضافًا لغير التمييز وجب 
أفضُل  وُهدى  شــاعرًا،  ِب  الطال أفضل   علي) نحو:  التمييز،  نصب 

النساِء ُخُلقًا).

 جواز جر التمييز «ِبِمْن»:
كل تمييز يجــوز جّره بحرف الجر (مــن) إذا لم يكن مميزًا 
وبِْعُت  أرض،  من  شبر  عندي  نحو:  المعنى،  في  وال فاعًال  للعدد، 
فدانًا من قطن، واشتريت مترين من حرير البنتي، وتصّدقت بقفيز 

. من ُبر
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 امتناع جر التمييز (بمن):
يمتنع جر التمييز بمن في مواضع، منها:

فال  كتابًا)  خمســون  مكتبتي  نحو: (في  العدد،  تمييز  في  ـ   ١
يجوز أن نقول: في مكتبتي خمسون من كتاب.

نفسًا،  محمد  طاب  نحو:  الفاعل  عن  المحول  التمييز  في  ـ   ٢
.﴾ 7 6 5 ﴿

٣ ـ في التمييــز الواقع بعد أفعل التفضيــل نحو: علي أكرم 
خلقًا وأشرف نسبًا.

· رتبة التمييز مع عامله:
شبهه،  أو  فعل  أو  مبهم  اســم  من  تقّدمه  ما  هو  التمييز  عامل 
بعض  لكن  مطلقًا،  عامله  علــى  التمييز  تقديم  يمتنع  أنه  واألصل 
النحويين أجاز تقّدمه بشــرط أن يكون الفعل متصّرفًا، نحو: نفسًا 

طاب محمد، ونسبًا شُرَف علّي، ومنه قول الشاعر:
أتهجـــر ليلــــــي بالفـــراق حبيبهــا

تطيــب بالفــراق  نفســًا  كان  ومــا 
أي: ما كان بالفراق تطيب نفسًا.

 من الفروق النحوية بين التمييز والحال:
يختلف الحال عن التمييز في سبعة أمور هي:
١ ـ التمييز مبين للذات، والحال مبينة للهيئة.
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وجملًة  مفردًا  تــرد  والحال  مفردًا،  إال  ال يكــون  التمييز  ـ   ٢
وشبَه جملة.

٣ ـ التمييز ال يكون إال فضلة، والحال قد تقع موقع العمدة.
٤ ـ التمييز ال يتعدد، والحال تتعدد.

مها،  ٥ ـ التمييــز ال يتقّدم علــى عامله، والحال يجــوز تقد
ويجب إذا وقعت اسم استفهام؛ (ألن أسماء االستفهام لها صدارة 

الكالم).
٦ ـ الغالب في التمييز الجمود، والغالب في الحال االشتقاق.
دة  ــدًا لعامله، ولكن الحال ترد مؤك ٧ ـ التمييز ال يكون مؤك

لعاملها لفظًا ومعنى، أو معنى فقط.

 أوجه االتفاق بين التمييز والحال:
تتفق الحال مع التمييز في أمور خمســة: في كون كل منهما 
اســمًا، نكرة، فضلة، منصوبــًا، رافعًا إلبهاٍم قبلــه، نحو: أعطيت 
الســائل كيلًة أرزًا، فـ(أرزًا) تمييز، ونحو: حضــر زيد راكبًا (راكبًا 

حال).

 المقادير وأشباه المقادير في التمييز:
المقادير هي المســاحة والكيل والوزن، وأما أشباه المقادير، 
فنحو: قدر راحة، وقصعة، ومــلء األرض، ومثقال، ونحوها، قال 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تعالــى: 
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 ¼  »  º  ¹  ... ﴿ تعالى:  وقال   ،﴾ c  b  a  `
½ ¾ ¿ Â Á À﴾، ونحو: (ما في الســٰموات قدر 

راحة مكانًا إال وملك ساجد أو راكع).

 من مواضع إعراب اللفظ تمييزًا:
يعرب اللفظ تمييزًا في مواضع منها:

١ ـ إذا ورد بعــد فاعل «كفى» الالزم المجــرور بالباء نحو: 
.﴾ * ) ( ' & % ﴿

٢ ـ إذا وقع بعد أفعل التفضيــل الذي يصح جعله فاعًال في 
المعنى نحو: (علي أكرم خلقًا من زيد).

٣ ـ إذا ورد بعد أفعل التفضيل الذي ُأضيف إلى شــيء آخر 
غير التمييز نحو: (أنت أكرُم الناس نفسًا).

 كما في نحو: قال اهللا عز « أو جل ٤ ـ إذا ورد بعد الفعل «عز
قائًال، وقال اهللا َجل إٰلهًا.

٥ ـ بعد أفِعْل بــه من صيغ التعجب نحو: (َأْكِرْم به إنســانًا، 
وَأْحِسْن به أبًا).

 ' ﴿ ونحو:   ،﴾ f  e  d ﴿ نحــو:  عددًا،  َميَز  إذا  ـ   ٦
.﴾ + * ) (

:¬fÉcQCGh ¬Øjô©J AÉæãà°S’G

االستثناء هو إخراج ما بعد «إال» وأخواتها من حكم ما قبلها، 
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جزءًا»، «ونجح  إال  القرآن  بابًا»، «وتلوت  إال  الكتاَب  نحو: «قرأت 
ُب إال واحدًا». الطال

والمستثنى   ،(« إال» قبل  ما  (وهو  منه  المستثنى  ثالثة:  وأركانه 
وأخواتها).  «إال»  (وهــي  االســتثناء  وأداة  «إال»)،  بعــد  ما  (وهو 
وأخواتهــا: «غيــر، وســوى، وعــدا، وحاشــا، وخــال، وليس، 
ما  العمال  وحضر  زيٍد،  ســوى  الطالب  «نجح  نحو:  وال يكون»، 
ال يكون  الناس  وتغيب  خالــدًا،  ليس  التالميذ  وتفّوق  عليا،  خال 
زيــدًا»، (أي: ال يكــون الغائُب زيــدًا)، فهو مســتثنى من جملة 

الغائبين.

 حاالت المستثنى «بإال»:
له ثالث حاالت:

ا موجبًا  األولى: وجــوب نصبه، وذلك إذا كان االســتثناء تام
بمعنى إذا ورد المســتثنى منه في الجملــة، وكانت الجملة مثبتة 
ال منفية، مثل: (فــاز الطالُب إال زيدًا)، «ونجا القــوُم إال َعْمًرا»، 

«وفاز الطالب إال الكسوَل».
من  بدًال  إعرابــه  أو  االســتثناء،  علــى  نصبه  جــواز  الثانية: 
ا منفيًا بمعنى أن يوجد  المستثنى منه، وذلك إذا كان االستثناء تام
في الجملة المستثنى منه، وأن ُتْســَبَق بأداة نفي، نحو: (لم يسافر 
من الطالب إال زيــدًا (أو زيٌد)، وما نجح الطــالُب إال زيدًا (أو 
أو  االســتثناء  على  فنصبه  زيــدًا،  إال  الطالَب  قابلــت  وما  زيٌد)، 
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ـ  منه  المستثنى  موقع  يراعى  أن  على  منه،  المســتثنى  من  البدلية 
ا). أي: المبدل منه ـ من اإلعراب رفعًا ونصبًا وجر

منفيًا  كان  إذا  وذلك  الجملة،  في  موقعه  حسب  إعرابه  الثالثة: 
وغير تام، أي: إذا لم يوجد المســتثنى منــه ووردت أداة نفي في 
أول الجملة، نحو: (ما صدق إال محمٌد، وما صاحبت إال محمدًا، 
وما مررت إال بمحمٍد، وما كوفئ إال محمٌد)، ففي العبارة اُألولى 
الثالثة  وفي  بــه،  مفعوًال  الثانية  وفي  فاعــًال،  «إال»  بعد  ما  يعرب 

مجرورًا بالحرف، وفي الرابعة ُيعرب نائب فاعل.

 االستثناء المفرغ:
َوَوَرَد  منه،  المستثنى  فيه  ال ُيْذَكُر  الذي  االســتثناء  ذلك  هو 
غــًا لتفرغ الفعل فيه  َي مفر في كالم منفي (غير موجب)، وُســم
إلى  عندئذ  تتحول  التي  بعد «إال»  فيما  للعمل  إال)  قبل  ما  (وهو 
أداة تفيــد مع «إال» الحصــر، مثل: (ما حضــر إال خالٌد)، (وما 
 ،﴾ F E D C ﴿ ،(وما كوفئ إال محمٌد) ،(اْمنا إال علي َكر
و﴿ r q p o ﴾ وما بعد «إال» يعرب حســب موقعه في 
الجملة، ومن ثم فهو في المثال األول يعرب فاعًال، وفي المثال 
الثاني مفعوًال به، وفي المثال الثالــث نائب فاعل، وفي المثال 
مبتدأ  يعرب  الخامس  المثــال  وفي  للمبتدأ،  خبرًا  يعرب  الرابع 

مؤخرًا.
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 االستثناء المتصل:
نحو:  منه،  المستثنى  جنس  من  المستثنى  فيه  يكون  الذي  هو 
(كافأت الطالَب إال الكسوَل، وقابلت الزمالء إال محمودًا، وقرأت 
الكتاب إال بابًا، وقرأت الرســالَة إال فصًال، فما بعد «إال» ـ فيما 
تقّدم ـ له عالقة بما قبلها إذ هو من جنس المستثنى منه المتقدم، 
االستثناء  أسلوب  قواعد  حســب  النوع  هذا  في  المستثنى  ويعرب 

المتقدمة.

 االستثناء المنقطع:
منه،  المســتثنى  جنس  من  المســتثنى  فيه  ال يكون  الذي  هو 
نحو: (حضر القوم إال سياراتِهم، ونام أهل الحي إال كالَبهم)، قال 
 Y ﴿ وقال:   ،﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تعالى: 
من  فكل  النصب  فيه  يتوجب  وهذا   ،﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z
«سياراتهم ـ كالبهم ـ إبليس ـ اتباع» مستثنيات يجب نصبها ألنها 

من قبيل االستثناء المنقطع.

 المواضع التي يتوجب فيها نصب المستثنى:
يجب نصب المستثنى في المواضع اآلتية:

١ ـ إذا كان المستثنى منه موجودًا والجملة مثبتة (أي: أن َيِرَد 
ا موجبًا) نحو: «زرت األصدقــاء إال خالدًا»، ونحو:  االســتثناء تام

.﴾ > = < ; : ﴿
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جنس  من  المستثنى  ليس  (أي:  منقطعًا  االستثناء  كان  إذا  ـ   ٢
 ¸ ﴿ ونحو:  أمتعتُهْم،  إال  القوُم  حضر  نحو:  منه)،  المستثنى 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ونحو:   ،﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹
̀ ﴾، فاألمتعة ليست من جنس القوم، وإبليس ليس من جنس 
المالئكة، وإنما هو من الجن، والظن ليس من جنس العلم، (كما 

تقدم).
٣ ـ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، نحو:

طائرًة  إال  هبطــت  و«َمــا  الطــالُب»،  زيــدًا  إال  يتأخــر  «لم 
الطائراُت»، ومنه قول الشاعر:

شــيعٌة أحمــَد  آَل  إال  لــَي  ومــا 
مذهُب  الحــق مذهــَب  إال  لــَي  وما 

 االستثناء بخال وعدا وحاشا:
«بما»  ُتْســَبق  أن  فإما  الثــالث،  األدوات  بهذه  اســتثَنْيَت  إذا 
وما  أفعاًال  كانت  «بما»  ُسبِقت  فإن  بها،  ُتْسَبق   أال وإما  المصدرية، 
بعدها يعرب مفعوًال به والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، نحو: (حضر 
الطالب ما خــال زيدًا، وتغيب الناُس ما عــدا محمدًا، وما حضر 
إعرابها  جاز  ـ  «بما»  تســبق  لم  إذا  وأما  عليا)،  حاشــا  ما  الرجال 
إعرابها  أو  وجوبًا،  مســتتر  والفاعل  به  المفعول  بعدها  وما  أفعاًال 
حروف جر، وما بعدها يعرب مجرورًا بها، نحو: حضر القوم َخال 

)، قال الشاعر: ا (أو عليزيدًا (أو زيٍد)، وسافر األوالُد َعدا علي
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باطــُل أال كل شــيٍء مــا خــال اهللاَ 
ال مــحــالــَة زائـــُل ــمٍ  ــي ــع ــــل ن وك

وقال آخر:
ـــــرًا وأَْس ــالً  ــت ــم ق ــه ــي أََبـــْحـــَنـــا َح

ِ الصغيــر والطفــلِ  ــْمَطاِء  الش َعــَدا 
ويقول ژ : (أحب الناِس إلي ُأسامُة ما حاشا فاطمَة).

 حكم المستثنى «بغير» و«سوى»:
مجرورًا  بعدهما  ما  فيعرب  وســوى»  «غير  باللفظتين  يستثنى 
بهما دائمــًا على اإلضافــة، أما «غير وســوى» فيعربــان إعراب 
«غير  نصب  وجب  موجبًا  ا  تام الكالم  كان  فإذا  «بإال»،  المســتثنى 
ا غيــر موجب جــاز نصبهما أو  وســوى»، وإذا كان الــكالم تام
إعرابهمــا بدًال من المســتثنى منه، فإذا كان الــكالم ناقصًا منفيًا 
وأمثلة  الجملة.  في  موقعهما  حسب  وسوى»  ُأْعِرَبْت «غير  (مفرغًا) 
ذلك: تلوت القرآن غيَر (سوى) جزٍء، ولم أقابل أحدًا غير (سوى) 
، وما كوفىء غيُر (ســوى) محمٍد، وما رأيت غيَر (ســوى)  علــي
خالــٍد، (وغير) تعرب بالحــركات الظاهرة، أما (ســوى) فتعرب 

ر؛ ألنها اسم مقصور. بالحركات المقدرة للتعذ

 إعراب «ِسَوى»:
خالد)،  ســوى  القوم  (قام  نحو:  ظرفًا  النحويين  بعض  أعربها 
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مرفوعة  وَتِرُد  للظرفية،  مالزمة  وغير  متصرفة  «سوى»  أن  واألصح 
أو منصوبــة أو مجرورة نحو: «دعوت ربي أال يســلط على أمتي 
على  شهر  ســوى  يبق  «ولم  ونحو:  أنفســها...»  ســوى  من  ا  َعُدو

االمتحان»، وقال الشاعر:
ــَرى ــَت ــْش تُ أو  كــريــمــٌة  ــاع  ــَب تُ وإذا 

المشــترِي وأنــَت  بائُعهــا  َفِســَواَك 
بالحرف  مجرور  اسم  المتقدم  الشريف  الحديث  في  «فِسوى» 
«من»، وعالمة جره الكســرة المقدرة، وفــي المثال الثاني وردت 
فاعًال مرفوعًا بضّمة مقدرة، وفي بيت الشعر وردت مبتدأ مرفوعًا 
ر  للتعذ ـ  ترى  كما  ـ   تقديري ذلك  كل  في  وإعرابها  مقدرة،  بضمة 
ألنها اسم مقصور. (واالســم المقصور حركاته تقديرية في جميع 

حاالته اإلعرابية).

 االستثناء بـ«ليس وال يكون»:
إذا اســُتْثنَِي بالفعليــن (ليــس وال يكون) وجــب نصب ما 
بعدهما على أنه خبرهما ألنهما ناســخان مــن أخوات كان، أما 
من  المفهوم  البعض  على  يعود  وجوبًا  مســتتر  فضمير  اســمهما 
الكل المستفاد من المقام، نحو: نجح الطالُب ليس المهمَل (أي: 
ليس الناجُح المهمــَل)، فكلمة «المهمل» «هي خبر ليس»، وخبر 
الفعــل «ال يكون» هو المهمــل كذلك، وهما في الوقت نفســه 

المستثنى.



157قواعد النحو

 حروف الجر وأقسامها:
حروف الجر عشرون، منها ستة مختلف فيها هي (خال وعدا 
وحاشا وكي ولعل ومتى)، وأربعة عشر حرفًا متفٌق عليها إال أنها 

تنقسم إلى قسمين:
أ) قسم يجر االسم الظاهر فقط، وهو سبعة (حتى ـ الكاف ـ 

مذ ـ منذ ـ الواو ـ الباء إذا كانت للقسم ـ رب).
ب) ومنها قسم يجر الظاهر والضمير، وهي سبعة كذلك (من 
ـ إلى ـ عن ـ علــى ـ في ـ الباء ـ الــالم)، نحو: ﴿ ! " # 
 £  ¢  ¡ ﴿ ے  ونحــو:   ﴾ ..(  '  &  %  $
 <  ;  :﴿ ونحــــو:   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

= < ﴾ ونحو: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾.

ـ «ُمْذ» و«ُمْنُذ»:  الجر ب
تجر «مذ ومنذ» االسم الظاهر فقط بشرط أن يكون داال على 
الزمن، وأن يكون ماضيًا أو حاضرًا ال مســتقبًال، فإن دخلتا على 
ماٍض كانتا بمعنى «ِمْن»، نحو: (ما رأيته منذ يوم الجمعة الماضي) 
(أي: من يوم الجمعة)، وإن دخلتا على الحاضر كانتا بمعنى «في» 
الظرفيــة، نحو: ما رأيته منذ يومنا (أي: فــي يومنا)، وال يصح أن 
ا ما يدل على المســتقبل فال يقال: ما رأيته منذ غٍد، وال: «ما  َيُجر

قابلته ُمْذ غٍد».
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ـ «َحتى»:  الجر ب
يشترط (لحتى) كي تجر االسم الظاهر أن يكون المجرور بها 
ونحو:   ،﴾ B  A  @  ?  > ﴿ نحــو:  باآلخر،  متصًال  أو  آخرًا 
﴿ ´ μ ¶ ¸ ¹ ﴾، وتفيــد انتهــاء الغايــة الزمانية أو 

المكانية، وتجر الضمير شذوذًا وخالفًا لألصل.

 الجر بالتاء:
التاء حرف جر وقســم، ولكنه ال يجر أي: اســم ظاهر، إنما 
 Ë ﴿ نحو:  غيــره،  وال يجــر  (اهللا)،  الجاللــة  بلفــظ  يختص 
وُسِمع:   ،﴾ r  q  p  o  n  m ﴿ ونحو:   ﴾ ..Í  Ì
«تالرحمِن ألفعلن كذا» َو«َتَرب الكعبِة»، وال يجوز ذكر فعل الَقسم 
معها، فال يقال: «أقســم تاهللا»؛ ألن القســم بـ(تاهللا) قام مقام فعل 

القسم، وال يجمع بين الشيء وما ناب عنه أو قام مقامه.

 الجر بالواو:
الواو حــرف جر وقســم، ولكنها أكثر اســتعماًال مــن التاء، 
تدخل  وإنما  كالتاء،  بعــض  دون  الكلمات  بعض  بجر  وال تختص 
 ،( في عملي، واهللا ألذاكَرن على كل اسم ظاهر، نحو: (واهللا ألخلَصن
وال يذكر   ،﴾ #  "  ! ﴿ وقــال:   ﴾ "  ! ﴿ تعالى:  قال 
فعل القســم قبل الواو، فال يقال: أقسم واهللا؛ ألن الواو قامت مقام 

فعل القسم، وال يجمع بين الشيء وما ناب عنه كما سبق.
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:« ـ «ُرب  الجر ب
النكرات،  بجــر  وتختص  بالزائــد،  شــبيه  جر  حرف   « ُرب»
كاسيٍة   ُرب) تقول:  للضمير  جرها  ويشذ  المعرفة،  الظاهر  وال تجر 
في الدنيا عاريٌة يوم القيامة) وتقــول: (ُرب قوٍل أنفُذ من َصْول)، 
(وُرب إشارٍة أبلُغ من عبارة)، فهي تجر المبتدأ لفظًا ويرفع مَحًال 
وتقديرًا، ثــم تأتي الكلمة ـ المكملة ـ للمعنــى الواقعة خبرًا لما 

» من نكرات. بعد «ُرب

 شروط زيادة حرف الجر «من»:
يحكم على حرف الجر «ِمْن» بأنــه زائد إذا دخل على نكرة 
النهي) مثل: «ال تظِلْم  أو شبه نفي (وهو  (ولو تقديرًا) وسبقه نفي 
 U  T  S  R ﴿ تعالى:  قال  أحد»  من  اغتابك  و«ما  إنسان»  من 
 \  [  Z ﴿ وقال:   ،﴾ K  J  I  H ﴿ وقــال:   ،﴾ W  V

.﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :وقال ،﴾ ̂  ]

 زيادة «ما» بعد حرف الجر:
زيادتها (أي:  ال تؤثر  فتــارة  الجر،  أحرف  بعض  بعد  تزاد «ما» 
ال تكف الحرف عن عمل الجر)، وتارة تؤثر زيادتها فتكف الحرف 
عن العمل، والحروف التي تــزاد بعدها «ما» وال تكفها عن العمل 
هي: (عن ومن والباء) نحو: ﴿ Ð Ï Î Í ﴾ ونحو: ﴿ ¯ 
° ± ﴾ ونحــو: ﴿ ( * + , - . ﴾، كما تزاد 
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«مــا» والحروف التــي تزاد بعدها «مــا» وتكفها عــن العمل هي: 
» نحو: (ليتك فعلــت كما الجاُر المجــاوُر يفعل)،  الــكاف وُرب»

ونحو: ﴿ ( * + , - . / ﴾. وقال الشاعر:
تــي أبو َفَلْيتــَك إذ لــم َتــْرَع حــق

يفعُل المجــاوُر  الجــاُر  كمــا  فعلت 

 حكم حذف حرف الجر وبقاء عمله:
يحذف حرف الجر ويبقى أثره في موضعين:

األول: مــع ُرب نحــو: (وليٍل كمــوج البحر أرخى ُســُدوله 
هّم  على  فأفاق  ليله  نام  «ومســروٍر  ونحو:  ليٍل،  رب  أي:   .(.. علي

وبالء» أي: «وُرّب مسروٍر...».
» وهو غير مطرد، وسماعي فقط، كقول  والثاني: مع غير «ُرب
أي:  هللا،  والحمد  «خيــٍر  فأجاب:  أصبحــت؟  كيف  آلخر:  بعضهم 

على خيٍر والحمد هللا، وكقول الشاعر:
قبيلة ــر  ش ــاس  ــن ال أي  قــيــل  إذا 

األصابُع باألكــف  كليــبٍ  أشــارت 
(أي: أشارت إلى كليب األصابُع باألكف..)

 حذف حرف الجر قياسًا وبقاء عمله:
يحذف حرف الجر قياســًا ويبقــى عمله في مواضــع، منها أن 
يكــون حرفًا من أحرف القســم، والمقســم بــه ملفوظ نحــو: (اهللاِ 
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) أي: (باهللا) أو (واهللا)، ومنها أن يكــون حرف الجر داخًال  ألجاهــدن
على تمييز «كم» االستفهامية المجرورة بحرف جر مذكور، نحو: بَكْم 
درهم ابتعت هذا؟ أي: بكم من درهم، ومنها أن يقع حرف الجر مع 
مجروره جوابًا عن سؤال، وفي الســؤال نفسه حرف الجر، نحو: في 

أي: ُقْطٍر ُطبَِع هذا الكتاب؟ فتجيب: مصَر، أي: ُطبَِع في مصَر.

:áaÉ°VE’G

بحيث  أخرى  إلى  كلمة  إســناد  هي  واصطالحًا:  اإلسناد،  لغًة 
ما  أو  المفرد،  االســم  في  التنوين  منزلة  األولــى  من  الثانية  ُتنزل 
اهللا  (كتاُب  نحو:  واإلضافة  التنوين  ال يجتمع  ثم  ومن  مقامه،  يقوم 
ونحو:  ِريــِه)،  ومحر الوطن  ُمْخِلِصــي  اُهللا  (َحَمــى  ونحو:  عظيٌم) 

﴿ Z Y X ] \ ﴾، ونحو: ﴿ ® ¯ ° ﴾.

 ما ُيحذف ألجل اإلضافة:
يحذف عند اإلضافة أمور أربعة:

أولها: حذف التنوين، نحو: هذا كتاٌب، نقول فيه: (هذا كتاُب 
اهللاِ).

وثانيها: حذف نون المثنى نحو: (يدان) يقال عند إضافتها: 
﴿ Z Y X ] \ ﴾، وقول القائل:

ثِها ُمَحد عينــْي  مــن  تعــرف  النفُس 
أعاديها مــن  أو  حزبهــا  مــن  كان  إن 
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وثالثها: حذف نون جمع المذكر السالم نحو: (مالقون) نقول 
فيها: ﴿ ® ¯ ° ﴾.

(محمد  نقول:  رحيــٌم)  (الرســوُل  نحو:  حذف «أل»  ورابعها: 
رسول اهللا).

 حكم المضاف والمضاف إليه:
ويعرب  اإلضافي  التركيب  فــي  أوًال  يأتي  الذي  هو  المضاف 
حســب موقعه في الجملة (مبتدأ ـ خبرًا ـ فاعــًال ـ مفعوًال به..)، 
̀ ﴾ مــع التنبه إلى أن صدر اإلضافة  نحو: ﴿ [ ^ _ 
يحذف منه التنويــن، وأل، ونون كل من المثنــى وجمع المذكر 
التركيب  في  ثانيــًا  يأتي  الذي  إليه (وهــو  المضاف  أما  الســالم، 
 K  J  I  H  G ﴿ نحــو:  دائمًا،  فيجر  اإلضافي) 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ ونحــو:   ،﴾ M  L
ª » ¬ ® ¯ ° ﴾، ونحو: ﴿ 4 5 6 
ونحــو: «أفضُل  حٰمِن)،  الر خليــُل  إبراهيم  ونحــو: (إن   ﴾ 7

الطاعاِت حفُظ األوقاِت».

 معاني اإلضافة:
تكون اإلضافة على ثالثة معاٍن، معنى «من»، «وفي»، و«الالم» 
فتكون على معنــى «من» إذا كان المضاف إليه جنســًا للمضاف، 
نحو: (هذا ثوُب حريــٍر وذلك خاتُم فضــٍة) أي: ثوٌب من حرير، 
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إليه  المضاف  كان  إذا  «فــي»  معنى  على  وتكون  فضة،  من  وخاتٌم 
ظرفًا واقعًا فيه المضاف، نحــو: (بل مكر الليل والنهار) أي: مكر 
في الليل..، وتكون على معنــى «الالم» وهو األصل إذا لم تصلح 
كتاب  هذا  نحو:  «فــي»  معنى  على  أو  «من»  معنى  على  تكون  أن 
محمد، ولجام الفــرس (أي: كتاب لمحمد ولجام للفرس)، وهذه 

يد علي (أي: يٌد لعلي)، وهكذا.

 أقسام اإلضافة:
لها قســمان: إضافة لفظيــة، وإضافة معنويــة، فاللفظية (غير 
المحضة) هي ما كان المضاف فيها وصفًا عامًال (اســم فاعل، أو 
 u t s r q p o ﴿ :اسم مفعول)، نحو
تفيده  وإنما  وال تعريفًا،  تخصيصــًا  المضاف  ال تفيد  وهذه   ﴾ v
أو  مثنى  كان  إذا  نونه  أو  تنوينه  بحذف  التخفيف  هو  لفظيًا  شــيئًا 
مجموعًا جمع مذكر ســالمًا، والمعنوية (المحضــة) هي: ما كان 
وهي  َفِريٌد)،  زيــٍد  نحو: (ُخُلُق  عامل،  وصــف  غير  فيها  المضاف 
تفيد المضاف إفادة معنوية، وتكسبه التعريف والتخصيص وغيرها 

من األمور المعنوية كالتذكير والتأنيث.

 ما يكتســبه المضاف مــن المضاف إليه فــي اإلضافة 
المعنوية (المحضة):

يكتسب صدر اإلضافة المعنوية من عجزها أمورًا أربعة:
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فًا) نحو: (رجُل العلِم  ١ ـ التعريف (إن كان المضاف إليه معر
محبوب) (شوارُع ُعماَن نظيفة) ونحو: (هذا خلُق اهللاِ).

«كتاُب  نحو:  منكــرًا)  إليه  المضاف  كان  (إن  التخصيص  ـ   ٢
طالٍب ُفِقَد» ونحو: (خمُس صلواٍت كتبهن اهللا في اليوم والليلة).

 ٣ ـ التأنيث: نحــو: (غابت بعُض الطالبــاِت) (ونجحت كل
الممتَحَناِت).

المحســنين)،  من  قريٌب  اهللا  رحمَت  (إن  نحــو:  التذكير  ـ   ٤
وقول الشاعر:

َهًوى بَطــْوعِ  مكســوٌف  العقلِ  إنارُة 
تنويرًا يــزداد  الهــوى  عاِصــي  وعقُل 

 هل تدخل «أل»على صدر اإلضافة؟
كانت  إذا  اإلضافــة)  (صدر  المضــاف  على  «أل»  تدخــل  ال 
اإلضافــة معنوية (محضة)، وأمــا اإلضافة اللفظيــة، فاألصل أال 
تدخلها «أل» لكن النحويين اغتفروا دخول «أل» في مسائل، منها:

١ ـ أن يكــون المضــاف إليه فيــه أل، نحو: محمــد اْلُحْلُو 
. الشمائِل، والَعْذُب الحديِث، والكريُم المشاعِر، والمرَهُف الحس

٢ ـ أن يكون المضاف إليه مضافًا إليه ما فيه «أل» نحو: أنت 
القــارئ تاريخ العــرب، وهو الضــارب رأس الجانــي، ومحمد 

العارف حق األخوِة.
٣ ـ أن يكون المضاف مثنى أو جمع مذكر سالمًا نحو: هذان 
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بصوٍت  القرآِن  القارئو  هــم  وهؤالء  جميٍل،  بصوٍت  القرآِن  القارئا 
َحَسٍن.

 ما يلزم من األلفاظ إضافته إلى الجمل:
هما نوعــان: األول ما يضاف إلى الجمل االســمية والفعلية 
وهو «حيــث» و«إذ» نحو: «اجلس حيث محمــٌد جالس»، ونحو: 
 (  '  & ﴿ ونحو:  المجلــس»،  بك  ينتهي  حيث  «اجلس 
ے ﴾،   ~  }  |  { ﴿ ونحــو:   ،﴾ *  )
ونحو: ﴿ ! " # $ % ﴾، والثاني ما يضاف إلى 
الجملــة الفعلية فقط وهــو «إذا» (على الرأي البصــري أي: عند 
 ` ﴿ ونحو:   ،﴾ E  D  C  B  A ﴿ نحو:  النحاة)  جمهور 
c b a... ﴾؛ ولذا فإن ما ورد من أســماء بعد الظرف 
المذكور،  يفّسره  وجوبًا  محذوف  لفعل  فاعل  أنه  على  ُج  ُيَخر «إذا» 

نحو: ﴿ ! " # ﴾، ونحو: ﴿ , - . ﴾.

 حكم اإلضافة إلى الظروف المبهمة:
الظروف المبهمة هي التي ليس لها بداية ونهاية محددة نحو: 
(حين، لحظة، زمن، مدة، وقت)، وهذه يجوز إضافتها إلى الجمل 
(اســمية أو فعلية)، ويجوز إعرابها وبناؤها، لكن يترجح البناء إذا 
معرب،  إلى  أضيفــت  إذا  اإلعراب  ويترجح  مبنــّي،  إلى  أضيفت 
يوُم  (هذا  ونحو:  الصبا)،  على  المشــيب  عاتبت  حيَن  (على  نحو: 
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على  الحق  فيه  انتصــر  يوُم  هذا  ونحو:  صدقهــم)  الصادقين  ينفع 
الباطل، فيجوز في (حين، ويوم) اإلعراب والبناء ويترجح أحدهما 

على اآلخر باعتبار المضاف إليه بعده كما سبق.

 «ِكال وِكْلَتا» وإضافتهما:
َرْت  إذا أضيفــت «ِكال وِكلتا» إلى الظاهر لزمتــا األلف، وقد
المقصور  االســم  إعراب  وتعربــان  للتعــّذر،  الحركات  عليهمــا 
أخذتا  الضمير  إلى  أضيفتــا  وإذا  آخرهما،  على  تقديرية  بحركات 
إعراب المثنى وألحقتا بــه، وتكونان من ألفاظ التوكيد المعنوي، 
ويكون ما بعدهما في االســتعمالين مضافًا إليه سواء أكان ضميرًا 
في  ويشترط  لإلضافة،  المالزمة  األسماء  من  فهما  ظاهرًا،  اسمًا  أم 
المضاف إليه بعدهما أن يكــون مثنى لفظًا ومعنى أو معنى فقط، 
النحو  هذا  على  وِكلتا»  «ِكال  من   فلكل ال نكرة،  معرفة  يكون  وأن 

استعماالن: أن تضافا إلى االسم الظاهر، وأن تضافا إلى الضمير.

 «قبل وبعد» وأحكامهما:
«قبل وبعد» من األلفاظ المالزمــة لإلضافة غالبًا، ولها أربعة 

أحوال ُتْعَرُب في ثالثة منها، وُتْبَنى في واحدة.
 ]  \  [  Z ﴿ نحو:  لفظًا  تضاف  فأن  الثالثة  أولى  أما 

.﴾ a ` _ ^
والثانية: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه نحو:
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ومِــْن قبــُل نــادى كل مولــى قرابة
العواطُف عليــه  مولــى  عطفــت  فمــا 

والثالثة: أن يحذف المضاف إليه وال ينوى شيء (أي: ال لفظه 
من  وُعدت  قبٍل،  من  حضرت  نحو:  وبعد»  «قبل  ن  فتنو وال معناه) 

َبْعٍد.
والرابعــة: أن يحذف المضاف إليه وينــوى معناه دون لفظه، 
وحينئــذ تبنى «قبل وبعد» علــى الضم، وقد قــرئ بهذه األوجه 
́ ﴾ (بالبناء على  األربعة َقْوُلُه تعالى: ﴿  ¯ ° ± ² ³ 
بسبب  تنوين  دون  وبنصٍب  ودونه،  التنوين،  مع  وبالكســر  الضم، 

اإلضافة).

:(äÉ≤à°ûªdGh QOÉ°üªdG) π©ØdG πªY πª©j Ée

 إعمال المصدر:
ويعمل  الزمن،  عن  دًا  مجــر الحدث  على  دل  ما  هو  المصدر 
عمل فعله في موضعيــن: األول أن يكون نائبًا عن فعله مثل: تركًا 
اإلهماَل، وإكرامًا والديك، أي: (اتــرك اإلهمال، وأكرم والديك)، 
ر «بــَأن» والفعل أو «ما» والفعــل، نحو: أعجبني  والثانــي أن يقد
أو  والديه)،  محمٌد  احتــرم  أن  أعجبني  والديه (أي:  محمٍد  احترام 
أعجبنــي أن تحترم والديك، أو «أعجبني مــا احترمت والديك»، 
فتقدر «أن» إذا أريد بها الماضي أو المستقبل، وتقدر «ما» إذا أريد 

بها الحال.
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 أنواع المصادر:
وســماٌع  القرآَن،  حفٌظ  ســرني  نحو:  ر،  المنك المصــدر  ـ   ١
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  الكريــم:  القرآن  في  ومنه  النصيحَة، 

.﴾ ...© ¨ §
أوالَدَك،  التأديُب  أعجبنــي  نحو:  بأل  المعــرف  المصدر  ـ   ٢

واإلكراُم والديك، والنصُح بلطف المذنَب.
ومنه:

يخال الفرار يراخي األجْلضعيــف النكايــة أعداءه
٣ ـ المصدر المضاف: نحو: سرني احتراُمك معلَمك وإكراُمك 
 ،﴾ ..¤  £  ¢  ¡ ﴿ الكريــم:  القــرآن  فــي  ومنه  والَدك، 

وسيأتي أقسام المصدر المضاف وأمثلته في الفقرة اآلتية.

 أنواع المصدر المضاف:
للمصدر المضاف أربعة أنواع:

١ ـ مضاف إلى فاعله وينصــب مفعوله، نحو: ﴿ ! " 
ونحــو:   ،﴾ ̄  ®  ¬  «  ª ﴿ ونحــو:   ،﴾ #
ونحــو:   ،﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿

.﴾ > = < ; : ﴿
٢ ـ المصدر المضاف إلــى مفعوله الرافع لفاعله، نحو: (ُبني 
اإلســالم على خمٍس شــهادة أال إٰله إال اهللا... وحـج الـبيِت من 

استطاع إليه سبيًال).
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٣ ـ المصــدر المضاف إلى فاعله دون ذكــر المفعول، نحو: 
﴿ ربنا وتقبل دعاءِ ﴾ «أي: تقبل دعائي إياك».

٤ ـ المصدر المضاف إلى المفعــول دون ذكر الفاعل، نحو: 
﴿ T S R Q P O ﴾ أي: من دعائه الخيَر.

 اسم المصدر وعمله:
معناه،  على  الداللة  في  المصدر  ســاوى  ما  هو  المصدر  اسم 
بل  الماضي،  فعله  حروف  جميع  على  ال يشــتمل  أنه  في  وخالفه 
ينقص عن فعله في بعض أحرفه دون تعويض، نحو: (عطاء) «ِمن 
يعمل  وهو  «توضأ»،  مــْن  و(وضوء)  «كّلم»،  من  و(كالم)  أعطى»، 
عمل فعله قليًال، ومن ذلك قول الرســول ژ : (ِمــْن ُقْبلِة الرجل 

امرأَته الوضوُء)، ونحو:
منهم  ــد ــَع تُ ــراَم  ــك ال ِــَك  ــَرت ــش ــِع ِ (ب

ــُم أَلُـــوفـــا) ِ ــرِه ــي ــغ ـــْن ل ـــَرَي فــال تُ
ونحو:

ُمْصِغَيٌة وْهــَي  هنــدًا  كالُمــك  قالــوا 
َيشــفيك قلت صحيــٌح ذاَك لو كانا

 إعمال اسم الفاعل عمل فعله:
منه  وقع  من  على  ليدل  الفعل  من  صيغ  اسم  هو  الفاعل  اسم 
وُمْنَطِلق،  وُمْسِمع،  وتاٍل،  وكاتب،  ســامع،  نحو:  به،  قام  أو  الفعل 
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من  اشتق  فإن  منه،  اشــتق  الذي  فعله  عمل  يعمل  وهو  وُمْسَتْقبِل، 
فعل الزم لم يرفع إال الفاعل رفع اســمُ الفاعل الفاعَل فقط، وإن 
اشــتق من فعل متعد لمفعول واحد نصب اســَم الفاعِل المفعوَل 
نصب  ثالثة،  أو  لمفعوليــن   متعــد فعل  من  اشــتق  وإن  الواحد، 
المفعولين أو الثالثة نحو: أنا راغب في العلم، وفاهٌم الدرَس، أنا 

مانٌح المجتهَد جائزًة، وُمْعِلٌم زيدًا الخبَر صحيحًا.

رًا: فًا ومنك عمل اسم الفاعل معر 
يعمل اســم الفاعل المعرف من غير شــرط نحو: أنا القارُئ 
لعمله  فيشــترط  ر  المنك أما  الرســالَة،  المرِســُل  ومحمٌد  القرآَن، 
أن  والثاني:  االســتقبال،  أو  الحال  على  يدل  أن  األول:  شــرطان: 
يعتمد على شيء من: النفي أو االستفهام أو النداء أو المخبر عنه 
أو الموصوف، نحو: ما مهيٌن المســلُم أحدًا، ونحو: أمكرٌم أخوك 
ْر، ونحو: ﴿  ~ ے ¡ ¢ ﴾،  الضعيَف؟، ونحو: يا طالعًا جبًال َقص
ونحو: ﴿ % & ' ) ( ﴾، ونحو: وعلي مكِرٌم َضْيَفُه.

 إعمال صيغ المبالغة عمل الفعل:
صيغ المبالغة هي أسماء صيغت من الفعل لتدل على التكثير 
ال  والمبالغــة، ولها أوزان مشــهورة هــي: «َفُعول َفِعيــل َفِعل َفع
إِْبَلَك  الِمْنحار  أنت  نحو:  شــرط،  بال  فًة  معر تعمل  وهذه  ِمْفعال»، 
ــر منها ال بد له من  للضيوف، وزيــٌد اَألُكوُل الطعاَم، لكن المنك
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شرطين كاســم الفاعل حتى يعمل، وهما: أن يدل على الحال أو 
أو مخبر  موصوف  أو استفهام أو  االستقبال، وأن يعتمد على نفي 
اك، صحبَة األشــرار، وإن اهللا ســميٌع دعاَء َمْن  عنه، نحو: أنت َتر
اٌء عن المنكر؟، وما زيٌد أكوٌل  اٌر بالمعروف نه َدَعاُه، وهل أنت أم

حق أخيه.

:(πYÉØdG º°SÉH) á¡Ñ°ûªdG áØ°üdG

هي ما صيغ من الفعل الــالزم للداللة على الثبوت والدوام، 
نحو: محمد حســن وجهه، وطاهر قلبه، ومعتدلة قامته، وعالمتها 
استحســان َجّر ما بعدها علــى اإلضافة نحو: زيــد طاهُر القلِب، 
ومحمــوُد المقاصِد ومطمئن الباِل، والفارق بين الصفة المشــبهة 
الثبوت  ســبيل  على  تصاغ  أنها  المفعول،  واســم  الفاعل  واســم 
سبيل  على  فيصاغان  المفعول  واســم  الفاعل  اســم  أما  واللزوم، 
الالزم  الفعل  من  تصاغ  المشــبهة  الصفة  وأن  والحدوث،  التجدد 
فقط، واسم الفاعل واسم المفعول يصاغان من الفعل الالزم ومن 
أما  به،  المفعول  ال تنصب  المشــبهة  الصفة  وأن  المتعدي،  الفعل 
الكتب  في  أخرى  فروق  وثمة  به،  المفعول  فينصب  الفاعل  اســم 

النحوية المطولة.

 عمل الصفة المشبهة وشروطها:
تعمــل الصفة المشــبهة عمل اســم الفاعل غيــر المتعدي، 
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ويشترط لها عندئذ ما اشترط السم الفاعل من اعتمادها على نفي 
ما  ترفع  فهي  الالزم،  الفعل  عمل  تعمل  أنها  واألصل  استفهام،  أو 
بعدها علــى الفاعلية، نحو: (محمد حســٌن َوْجُهه)، وتنصبه على 
التمييز إذا كان نكرة، نحو: محمٌد حســٌن وجهًا، وتنصبه على أنه 
شــبيه بالمفعول به إذا كان معرفــة، نحو: محمد حســٌن الوجَه، 

وتجره على اإلضافة، نحو: محمد حسُن الوجِه، وطاهُر القلِب.

:¬∏©a πªY ∫ƒ©ØªdG º°SG ∫ÉªYEG

اســم المفعول هو ما صيغ من الفعل المبني للمجهول ليدل 
على من وقع عليه الفعل، نحو: مظلوم ومكتوب ومســموع، وهو 
ر. والمعرف  ف بأل ومنكنوعان كاسم الفاعل وصيغ المبالغة: معر
بأل يعمل بال شــرط، نحو: أمبعوث محمٌد إلنهاء تلك المهمة؟، 
ر ال بد أن يدل على  ونحو: أمعطى المتفوق شهادة تقدير؟، والمنك
الحال أو االســتقبال، وأن يعتمد على نفي أو اســتفهام أو مخبر 
عنه أو موصوف نحو: أممنوح علي جائزًة، ونحو: ما محموٌد خلُق 
م أخوه، ونحو: دخل  المنافِق، ونحو: حضر إلى المعهد رجٌل ُمَكر

علينا رجٌل مظلوٌم أخوه فنصرناه.

:¬¨«°Uh Öé©àdG

التعجب هو انفعال يحدث في النفس عندما ترى شــيئًا يثير 
العجب أو فيه مزية، وله صيغتان قياسيتان:
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األولــى: «ما َأْفَعَلــه!»، نحو: مــا أجمل الديــن!، وما أعظم 
اإلسالَم!.

بالقرآِن!.  وأعِظْم  بمحمــد!،  أكِرْم  نحو:  به!»،  «َأْفِعْل  والثانية: 
والصيغة األولى (ما أفعله) جملة اسمية مكونة من مبتدأ هو (ما)، 
به)  الثانية (أفعل  والصيغة  جملة (أفعلــه)،  هو  فعلية،  جملة  وخبر 
جملة فعلية فاعلها مجرور لفظًا مرفــوع محًال، فصيغة (ما أفعله) 

جملة اسمية، وصيغة (أفِعْل به) جملة فعلية.

:ÉªgGôée iôL Éeh z n¢ù rÄ pHh nº r©pf{

«نِْعَم» فعــل يفيد المدح، نحو: نعم الرجــل محمد، «وبِئَس» 
فعل يفيد الذم، نحو: بئس الخلُق الكذُب، وتجري (َحُسَن وحبذا) 
مجرى «نِْعَم»، نحو: ﴿ ª » ¬ ® ﴾، و«حبذا الصدُق»، 
 À ¿ ¾ ﴿ :وتجري «ســاء وال حبذا» مجرى «بِئــَس» نحو
Ã Â Á ﴾، و(ال حبذا الكذب)، وهذا يســمى أسلوب 

المدح، وأسلوب الذم.

 أنواع فاعل «نِْعَم وِبْئَس»:
له ثالثة أقسام:

ومنها: (نعم  محمٌد)،  الرجــُل  نحو: (نعم  بأل  المعرف  األول: 
المولى ونعم النصير) أي: ربنا.

الثاني: المضاف إلى ما فيه أل نحو: (نعم رجل العلم محمد، 



174

(فلبئس   ،﴾ p  o  n ﴿ ومنه:  أبو لهب،  الشر  رجل  وبئس 
مثوى المتكبرين).

الثالث: أن يكون ضميرًا مســتترًا مفسرًا بنكرة تعرب تمييزًا، 
(نعم  ونحو:   ،﴾ ̈  §  ¦ ﴿ ومنه:  زيٌد)،  رجًال  (نعم  نحو: 

الثواب وحسنت مرتفقًا).

:¬eÉ°ùbCGh π«°†ØàdG π©aCG

شيئين  أن  على  للداللة  أفعل  وزن  على  مصوغ  اسم  كل  هو 
الصفة،  تلك  فــي  اآلخر  على  أحدهما  وزاد  صفة،  في  اشــتركا 
على  وهو  عمٍرو)،  من  أذكى  وزيد   ، علي من  أعلم  (محمد  نحو: 
نحو:  ر  والمنك األكــرم)   علي) نحو:  بأل  المعرف  أقســام:  ثالثة 
(علي أكرم من خالــٍد)، والمضاف إلى النكرة، أو المعرفة نحو: 
أحكاٌم  قسٍم   ولكل الرجاِل)  أكرم  (ومحمد  رجل)،  أكرم  (محمد 

خاصة.

 حكم أفعل التفضيل المنكر (المجرد من أل واإلضافة):
إذا ورد أفعــل التفضيل منكــرًا لزم اإلفــراد والتذكير، وُأتَِي 
«بِِمْن» جارًة للمفضل عليــه لفظًا أو تقديرًا، نحو: محمد أكرم من 
من  أكرم  والمحمــدون  العليْيــِن،  مــن  أكرم  والمحمدان  علــي، 
الَعِلييَن، ويجوز حذف «من» مع مجرورها (المفضل عليه) إذا دل 
نفرًا  أعز  (أي:   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ نحــو:  دليــل،  عليه 
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منك)، ونحــو: ﴿ & ' ) ﴾، (أي: من الدنيا الفانية وما 
فيها)، ونحو: ﴿ | { ~ ﴾ أي: من دار الدنيا.

 حكم أفعل التفضيل المقترن بأل:
إذا ورد أفعــل التفضيل معرفًا بأل وجبــت مطابقته للمفضل 
قبله في العدد (إفرادًا وتثنية وجمعًا)، وفي النوع (تذكيرًا وتأنيثًا)، 
 q  p  o ﴿ نحو:  له  الجارة  وال «ِمْن»  عليه،  المفضل  وال يأتي 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ ونحــو:   ،﴾ r
' ﴾، ونحــو: (فأولئك لهم الدرجات العلى)، ويشــذ مجيء 

«ِمْن» بعد أفعل التفضيل المعرف، ومن ذلك قول الشاعر:
للكاثــِر)(ولست باألكثر منهم حًصى العــزة  وإنمــا 

وقد خرجه النحويون على عدة توجيهات يمكن الرجوع إليها 
في كتب النحو المطولة.

 حكم أفعل التفضيل المضاف:
إذا ورد أفعل التفضيــل مضافًا إلى نكرة لزم اإلفراد والتذكير 
مطابقًا  يكون  أن  إليــه  المضاف  في  ووجــب  أل)،  من  (كالمجرد 
للمفضل في نوعه وعــدده (كالمعرف بأل) نحــو: (محمد أفضل 
رجٍل، والمحمدان أفضل رجلين، والمحمدون أفضل رجاٍل)، وإذا 
ورد مضافًا إلى معرفة جازت فيه المطابقة وعدمها، فمن المطابقة 
ومن   ،﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ تعالــى:  قوله 
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 ،﴾ B  A  @  ?  > ﴿ تعالــى:  قوله  المطابقة  غير 
أخبركم  الرســول ژ : (أال  قول  في  وعدمها  المطابقة  وردت  وقد 
بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاســنكم أخالقًا 

الموطؤون أكنافًا الذين َيألفون وُيؤلفون).

 خروج أفعل عن معنى التفضيل:
يخرج أفعل التفضيل عن بابه، ويــراد به مجرد ثبوت الصفة 
فقط دون نقــص أو زيادة كما في نحو: (ربكــم أعلم بكم) (أي: 
عالم به)، ونحو: ﴿ E D C﴾ (أي: وهو هين عليه)، ومنه 

قول الشاعر:
إّن الــذي َســَمَك الســماَء َبَنــى لنــا

ــــوُل ـــــز وأط ــًا دعــائــمــُه أَع ــت ــي ب
خرج  قد  بأنه  التفضيل  أفعل  ويوصف  وطويلة)،  عزيزة  (أي: 
ثبوت  مجرد  إلى  التفضيل  معنى  من  َغ  ُفر أي:  بابه  عن  عندئذ 

الصفة فقط من غير إجراء مفاضلة.

 عمل أفعل التفضيل:
نحو:  له،  فاعًال  باتفاق  المســتتر  الضمير  التفضيل  اسم  يرفع 
(محمد أكرم من علّي)، (أي: أكرم هو)، وال يرفع االســم الظاهر 
المعنى  يفســد  أن  دون  بمعناه  فعل  محلــه  يحل  أن  صلح  إذا  إال 
ويكون ذلك قياسًا مطردًا، نحو: (ما رأيت أرضًا أجود فيها القطُن 
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منه في أرض مصر)، ونحو: (ما من أياٍم أحب إلى اهللا فيها الصوُم 
منه في عشر ذي الحجة).

 مسألُة الُكْحِل (في باب أفعل التفضيل):
هو عمل اســم التفضيل في االسم الظاهر بشــرط أن يتقدم 
عليه نفي أو شــبه نفي (وهو النهي واالستفهام)، ويكون مرفوعه 
أجنبيا عنه مفضًال على نفسه باعتبارين نحو: (ما رأيت فتاًة أحسن 
لـ«أحسن»،  فاعل  «فالكحل»  هند)،  عين  في  منه  الكحُل  عينها  في 
وهو اسم ظاهر، واشتهرت هذه القضية عند النحاة بمسألة الكحل 
الصوُم  فيها  اهللا  إلى  أحب  أيــام  من  كذلك: (ما  ومنه  المثال،  لهذا 
منه في عشــر ذي الحجــة)، وهــو الحديث الشــريف المتقدم، 
«فالصوُم» اســم ظاهر مرفوع، والذي عمل فيــه الرفع هو «َأْفَعل» 
التفضيل «أحب»، ونحو: «ال يكن غيُرك أقرَب إليه صنُع المعروِف 
منه إليك»، ونحو: «أرأيت رجًال أشد في قلبه العطُف منه في قلب 

أخي!».

:É¡eÉ°ùbCGh »Hô©dG ƒëædG »a ™HGƒàdG

(أي:  مطلقًا  إعرابه  في  قبله  لما  المشــارك  االســم  هو  التابع 
الحاصــل والمتجدد)، وليس خبــرًا، نحو: ﴿ ! " # $ 
% & ' ﴾، والتوابع أربعة أنواع على اإلجمال: (النعت 
والتوكيــد والعطــف والبدل)، وعشــرة على التفصيــل، فالنعت 
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ومعنوي،  لفظــي  قســمان:  والتوكيد  وســببي،  حقيقي  قســمان: 
أقسام  أربعة  والبدل  َنَســٍق،  وعطف  بيان  عطف  قسمان:  والعطف 
(كّل مــن كل، وبعض من كل، واشــتمال، وبــدل مباين أو بدل 

َبَداء).

:™HGƒàdG á°SGQO

 ١ ـ تعريف النعت وأقسامه:
فيما  أو  فيه  صفــة  ببيان  لمتبوعه  المكمل  التابــع  هو  النعت 
يتعلق به، فالذي يدل على صفة في المتبوع (المنعوت) هو النعت 
الحقيقي، نحو: (وقال رجٌل مؤمــٌن)، والذي يدل على صفة فيما 
يتعلــق به هو النعت الســببي، نحــو: ﴿ / 0 1 2 3 

.﴾ t s r q p o ﴿ :4 5 ﴾ ونحو

 أغراض النعت ومعانيه:
للنعت (الصفة) أغراض ومعاٍن كثيرة، منها التوضيح (إن كان 
الرجل  وحضر  الفاضــُل،  الرجُل  (حضر  نحــو:  معرفة)  المنعوت 
نحو:  نكرة)  المنعوت  كان  (إن  التخصيــص  ومنها  أبوه)،  الفاضل 
نحو:  المدح  ومنها  أخوه)،   ذكي طالب  جاء  ) (أو  ذكي طالٌب  (جاء 
حٰمــن الرحيم)، ونحــو: (رضي اهللا عــن الصحابِة  بســم اهللا الر)
 s r q p ﴿ :الكريمــِة خصاُلهم)، ومنها الــذم نحو
الترحم  ومنها  ســيرتُه)،  الكريهِة  مســيلمة  عن  و(قرأت   ،﴾ t
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نحو: (مررت بالرجل البائِس الجريــِح قلُبُه)، ومنها التوكيد نحو: 
﴿ < ? @ C B A ﴾، ونحو: (أمِس الدابُر زمُنه ال يعود).

 حكم النعت الحقيقي مع منعوته:
النعت الحقيقي هو الذي يرفع الضمير المســتتر، وال بد في 
هذا النعــت من أن يطابق المنعوت في كل شــيء (في أربعة من 
وتأنيثًا)،  والنوع: (تذكيرًا  وجمعًا)،  وتثنية  العدد: (إفرادًا  في  عشرة) 
ا)  والتعيين: (تعريفــًا وتنكيرًا)، وفي اإلعراب: (رفعــًا ونصبًا وجر
نحو: فــاز الطالــُب المجتهُد، وفــاز الطالبان المجتهــدان، وفاز 
الطالبتان  وفازت  المجتهدُة،  الطالبُة  وفازت  المجتهدون،  الطالب 

المجتهدتان، وفازت الطالباُت المجتهداُت.

 حكم النعت السببي مع منعوته:
النعت السببي هو الذي يرفع االسم الظاهر بعده الذي يرتبط 
بضمير يطابق المنعوت، وال بد فيه من مطابقة ما قبله (المنعوت) 
ا)، وفي  في (اثنين من خمســة)، في اإلعراب: (رفعــًا ونصبًا وجر
التعيين: (تعريفــًا وتنكيرًا)، ويطابق ما بعده (االســم الظاهر) في 
نحو:  مفردًا)،  العدد (فيظل  حيــث  من  أما  وتأنيثًا)،  النوع: (تذكيرًا 
أخوها»،  المتفوُق  الفتاة  «وحضرت  ُأخُتُه»،  المتفوقُة  الطالُب  «جاء 
 p o ﴿ :ومنه: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 ﴾، ونحو

.﴾ t s r q
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· النعت بالجملة:
شروط الجملة الواقعة نعتًا:

ُيْنَعــُت بالجملــة (الفعلية واالســمية)، ويشــترط في النعت 
بالجملة ثالثة شــروط، شــرط في المنعوت وهو أن يكون نكرة، 
وشرطان في الجملة: أن تكون خبرية ال إنشائية، وأن ترتبط بضمير 
يطابق المنعوت نوعًا وعددًا نحو: حضر رجل أخالقه طيبة، ورأيت 
 l  k  j  i  h ﴿ ومنــه:  المســجد،  فــي  يصلي  رجًال 
 o  n  m ﴿ ومنــه:   ،﴾ r  q  p  o  n  m
 H G F E D C ﴿ :ونحــو ﴾ s r q p
J I.... ﴾، فمــا تحته خط ُجَمــٌل تقدمتها نكرات، فهذه 
إعراب  وتأخــذ  المنكرة،  الكلمــات  لتلك  صفــاٍت   ُتَعد الجمــل 
الموصوف قبلها، وإعرابها محلي (فالجمل بعد النكرات صفات).

 حذف ما يعلم من المنعوت والنعت وشرطه:
يجوز حذف المنعوت بكثرة إن ُعِلَم بَأْن دل عليه دليل، نحو: 
حذفه  فيجوز  النعت  أما  سابغاٍت،  دروعًا  أي:   ﴾ e  d  c ﴿
 ﴾ G  F  E  D ﴿ نحــو:  دليل،  عليه  دل  إذا  وذلــك  بقلة، 
(أي: جئت بالحق الواضح)، ونحو: (إنه ليس من أهلك) أي: ليس 

من أهلك الناجين، قال ابن مالك في ذلك:
ُعِقْل والنعــت  المنعــوت  مــن  (ومــا 

َيقــّل) النعــت  وفــي  حذفــه  يجــوز 
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 ٢ ـ التوكيد وأقسامه:
توكيد  إلى  النحاة  عند  وينقسم  والتثبيُت،  التقويُة  لغًة  التوكيد 
بعينه  األول  اللفــظ  تكرار  هو   : فاللفظي معنــوي،  وتوكيد  لفظي، 
اعتنــاء بــه، نحــو: ﴿ μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ ونحو: (ال 

ال أبوح بالسر).
ويرفع  السامع  ذهن  في  المتبوع  أمر  يقرر  تابع  هو  والمعنوي: 
 Ê  É  È ﴿ نحو:  المراد،  غير  احتمال  أو  توهم  عنه 
Ë ﴾، ونحــو: ﴿ 8 9 : ; ﴾، ونحــو: (وحضــر 

المديُر نفُسه أو عيُنه).

 ألفاظ التوكيد المعنوي وشرطها:
وكلتا،  وكال،  وجميع،  هــي: (كل،  ألفاظ  المعنوي  للتوكيد 
ونفس، وعين)، ويشــترط أن ترتبط بضمير يطابق المؤكد نوعًا 
وكرمت  نفُســُه،  الوالُد  (حضر  نحو:  د  المؤك يتقدم  وأن  وعددًا، 
كله)،  الوفُد  َوَوَصَل  جميُعهم،  الطالُب  ونجح  كليهما،  الطالبين 
فإذا اختل شــرط أو اختل الشرطان ُأعربت هذه األلفاظ حسب 
 =  <  ;  :  9 8 7 ﴿ نحــو:  الجملة،  فــي  موقعها 
في  (جميعًا)  من  فــكل  راٍع..)،  (كلكم  ونحو:   ،﴾ ?  >
اآليــة الكريمــة، و(كّل) في الحديث الشــريف ليســتا توكيدًا 
معنويــًا، وإنما تعــرب «جميعًا» حاًال منصوبــة، وتعرب «كل» 

مبتدًأ مرفوعًا.
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 تقوية التوكيد:
نحو:  َبْعَد (كله)،  يؤتى (بأجمــع)  فإنه  التوكيد  تقوية  أريد  إذا 
(تفوق المعهُد كله أجمع)، وبجمعــاء بعد: (ُكّلها) نحو: (خرجت 
 È ﴿ نحو:  «كّلهــم»  بعد  وبأجمعين  جمعــاُء)،  كلها  الجامعة 
(تفوقت  نحــو:  «كّلهن»  بعد  وُيجَمــع   ،﴾ Ë  Ê  É
الطالبات كلهن ُجَمُع)، فتقويُة التوكيِد تعني أن يتوالى مؤكدان في 

الجملة، كل منهما يقوي اآلخر.

أو  بالنفس  معنويــًا)  المتصل (توكيدًا  الضميــر  توكيد   
العين أو غيرهما:

ــَد الضمير المتصل المرفــوع بالنفس أو العين وجب  إذا ُأك
توكيده أوًال بضمير منفصل مناسب، نحو: (قوموا أنتم أنفُسكم)، 
وال يجوز: قوموا أنفُسكم، ونحو: كتبُت أنا نفسي هذا الكالَم من 
التوكيد  كان  فــإن  الُمْتَحِف،  هذا  إلى  أنفُســنا  نحن  وذهبنا  قبل، 
بغير النفس أو العين لم يلــزم التوكيد بالضمير المنفصل، وكذا 
إذا لم يكــن الضمير المتصل ضمير رفع، ومــن ثم يجوز نحو: 
أنتم  (كافأتكم  ونحــو:  كلكم)،  أنتم  قومــوا  (أو  كلكم)،  (قوموا 
أو  أنفِســكم  بكم  (أعجبت  ونحو:  ُكلُكْم)،  كافأتكم  (أو  كلكم)، 
أعجبــت بكم كلكــم)، وأعجبــُت بكــم أنتم أنفِســكم، لكنه 
ضمير  أو  نصب  ضمير  المتصل  الضمير  لكون  ذلك  ال يشــترط 

جر، وليس ضمير رفع.
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 توكيد الحروف:
كانت  فإن  جوابية،  وغير  جوابية،  حروف  قســمان:  الحروف 
الحروف جوابية مثل: (َنَعْم، وال، وَبَلى، وَجْيِر، وَأَجْل)، فتوكيدها 
َنَعْم  فتجيب:  الكريم؟  القــرآن  حفظت  (هل  نحو:  فقط،  بتكريرها 
في،  (إّن،  مثل:  جوابي  غير  الحرف  كان  وإن  َأَجْل)،  َأَجْل  أو  َنَعْم، 
على) فــال بد عند توكيدها مــن أن يعاد مع الحــرف المؤّكد ما 
ونحو:  كريم)،  رجل  محمــدًا  إن  محمدًا  نحو: (إن  د  بالمؤك اتصل 
(فــي الدار في الــدار رجٌل) وال يجــوز: «في في الــدار رجل»، 

وال يجوز: «إّن إّن محمدًا رجل كريم»، ومن األول قول الشاعر:
إنها ــَة  ــَن ــْث َب  ــب ــُح ِ ب ـــوح  ال أب ال 

ــودا ــه ــًا وع ــق ــواث ــي م ــل أخــــذت ع

 ٣ ـ العطف وأقسامه:
العطف قســمان: عطف بيان، وعطف نســق، فعطف البيان هو 
التابع الجامد المشــبه للصفة في توضيح متبوعه وعدم اســتقالله، 
حفص)،  ألبي  توضيــٌح  (َفُعَمُر  عمُر)  أبو حفص  باهللا  (أقســم  نحو: 
 ~  }  | ﴿ ونحــو:   ،﴾ ²  ±  °  ¯  ® ﴿ ونحــو: 
ے ﴾، فـ«زيتونة» عطف بيان (لشــجرة)، «وصديد»، عطف بيان 
(لماء)، وأما عطف النســق فهو التابع المتوســط بينه وبين متبوعه 
أحد حــروف العطف، مثل: (حضر محمد وخالــد، ودخل علّي ثم 
محمد)، فعطف النسق هو العطف بالحرف، والنسق مصطلح كوفي.
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 أحرف العطف وأقسامها:
أحرف العطف تسعة هي: (الواو ـ الفاء ـ ثم ـ حتى ـ أو ـ َأْم 

ـ بل ـ ال ـ لكن) ولها قسمان:
(أي:  ومعنى  لفظــًا  المطلق  التشــريك  يقتضــى  ما  األول:   ·
والفاء،  (الواو،  أحرف:  وهوستة  والحكم)،  اإلعراب  في  التشريك 

وثم، وأم، وأو، وحتى).
· والثاني: ما يقتضى التشــريك لفظًا فقط (أي: االشتراك في 
نحو:  وال ولكن)،  (بل  أحرف  ثالثة  وهي  الحكم)،  دون  اإلعراب 
ما حضر علــي بل محمٌد، وال تكرم الكســالَن لكــن المجتهَد، 

ومررت بمحمٍد ال زيٍد.

» من أحرف العطف: ما تفيده «الواو والفاء وُثم 
نحو:  وال تعقيبًا،  ترتيبــًا  وال تقتضي  الجمــع،  لمطلق  الواو 
 .﴾ #  "  ! ﴿ ونحــو:   ،﴾ C  B  A  @ ﴿
دخل  ونحــو:   ،﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  ونحــو: 
، فقد يكونان قد دخال معًا، أو سبق محمد،  المسجد محمٌد وعلي
أو ســبق علّي، المهم أنهما اجتمعا في المسجد ودخاله، بصرف 
على  الالحق  عطف  الواو  في  فيصح  أخيه،  قبل  دخل  عمن  النظر 
السابق، أو السابق على الالحق، وكذا عطفه على المصاحب، أما 
الفاء فللترتيب والتعقيــب بال مهلة، نحو: ﴿ u t ﴾، ونحو: 
 ،﴾ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö   ﴿
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 Ì ﴿ نحو:  واالنفصال،  المهلة  أي:  التراخي  مع  للترتيب  و«ثم» 
 y x w v u t s ﴿ :ونحو ،﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í
z ﴾، والترتيب هو أن يتأخــر المعطوف عن المعطوف عليه، 
مهلة  غير  من  عليه  بالمعطوف  المعطوف  اتصال  فهو  التعقيب  أما 
من الوقت، وإنما يحدث في أثــره، والتراخي انفصال المعطوف 
أم  طالـت  بينهمـــا  زمنية  مـــدة  وانقضاء  عليــه،  المعطوف  عن 

َقُصَرْت.

 «حتى» وشروط العطف بها:
زيــادة  الغايــة  بلغ  قــد  بها  المعطوف  أن  تعنــــي  «حتــى» 
ونقصانــًا مقارنة بالمعطوف عليه، ويشــترط للمعطوف بها ثالثة 

شروط:
١ ـ أن يكون المعطوف بها اسمًا (ال فعًال وال جملة).

شبيهًا  أو  عليه  المعطوف  من  بعضًا  المعطوف  يكون  وأن  ـ   ٢
ومنه  منه)،  األخيــَر  الجزَء  حتــى  القرآَن  نحــو: (قرأت  بالبعض، 
حتى  الدارسون  نجح  ونحو:  رأَســها،  حتى  السمكَة  أكلت  قولهم: 
األســتاُذ  وأســعدني  منها،  القصصيُة  حتى  الكتُب  وتعجبني  زيٌد، 

حتى حديُثه.
ــيا أو  ٣ ـ أن يكون المعطوف غاية في الزيادة أو النقص ِحس
معنويــًا، فمن الزيادة الحســية: لم يبخل المتصــدق بالماِل حتى 
الدرهَم،  حتى  الماَل  أنفقت  قولنا:  ــي  الحس النقص  ومن  اآلالِف، 
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ومن الزيادة المعنوية: مات النــاُس حتى األنبياء، ونجح الطالب 
حتى  أقراُنك  عليك  تقدم  المعنــوي:  النقص  ومن  الضعيُف،  حتى 

الكسالى، وتفوق عليك زمالُؤك حتى األغبياُء.

 «َأْم» وأقسامها:
بهمزة  المســبوقة  وهي  المتصلة،  «َأْم»  األول  قســمان:  لهــا 
التسوية أو المســبوقة بهمزة اســتفهام يقصد بها و«بَأْم» التعيين 
أي:  المتصلة  «أم»  وعالمــة  االســتفهامية،  «أّي»  عن  تغني  وهي 
همزة  تتقدمها  جملتين  بين  تقع  أن  التســوية  بهمزة  تســبق  التي 
حكم  في  فهمــا  بمصدر،  تــؤوالن  الجملتين  وكلتــا  التســوية، 
المفردين نحو: ﴿ z y x w v } | { ﴾ أي: 
 U  T  S  R ﴿ ونحــو:  وعدمــه،  اإلنذار  عليهم  ســواء 
َيت همزُة التسوية  أي: سواء علينا الجزع أو الصبر، وُسم ﴾ V
بذلــك لوقوعها بعــد لفظة «ســواء»، ونحوها مثــل: (ال أبالي 
وال أدري)، وقد تحذف همزة التســوية واالســتفهام الواقع قبل 
محيص:  ابن  قــراءة  نحو:  اللبس،  وُأِمــَن  الســياُق  ُفِهَم  إذا  «أم» 
﴿ z y x w v }... ﴾ بإسقاط همزة االستفهام 

من الفعل (أنذرتهم)، ونحو:
داريــا كنــت  وإن  أدري  مــا  لََعْمــُرَك 

بثمــان أم  الَجْمــــَر  َرَمْيــَن  بســبــعٍ 
(أي: أبسبع َأْم بثماٍن).
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قال ابن مالك:
إْن ــزة  ــم ــه ال ــت  ــط ــق أس ـــمـــا  ورب

أُمِــن بحذفهــا  المعنــى  َخَفــا  كان 
الثانــي: «أم» المنقطعة (وهي التي لم تســبق بهمزة تســوية 
وســميت  اإلضراب)،  يفيد  أي:  بــل  ومعناها  تعييــن،  وال بهمزة 
منقطعــة بســبب وقوعها بين جملتيــن مســتقلتين، نحو: ﴿ # 
 ،﴾ º  ¹  ¸  ﴿  ﴾×  Ö  Õ ﴿  ﴾  )(  '&  %  $
أشــباحًا  رأى  حين  األعرابي  قول  ونحو  افتراه)،  يقولون  بل  (أي: 
ظنها إبًال ثم تبين له خالف ذلك: (إنها إلبل أم شاء) أي: بل هي 
شاٌء، وعندئذ يقدر مبتدأ محذوف وما بعد «أم» هو الخبر ألن (أم) 

المنقطعة ال تدخل إال على الجمل ال على المفردات.
قال ابن مالك:

َوَفــْت «بــل»  وبمعنــى  وبانقطــاع 
ــَدْت بــه َخَلــْت إن َتــُك ممــا قُـي

 العطف على الضمير المجرور:
إذا عطف باســم ظاهر علــى ضمير مجرور ففيــه مذهبان: 
على  العطف  ال يجــوز  أنه  وهــو  النحاة،  مــن  الجمهور  مذهب 
الضمير المجرور إال بإعادة الجار ســواء كان حرفًا أم اسمًا نحو: 
 [  Z  Y ﴿ ونحــو:   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
ومذهــب   ،﴾ ..¼  »  º  ¹ ﴿ ونحــو:   ،﴾ \
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الكوفيين من النحاة ومعهم ابن مالك أن إعادة الجار ليس بالزم 
 7  6  5  4  3 ﴿ نحــو:  إعادتــه،  دون  الســماع  لورود 
بك  فما  ونحو: «فاذهب  عبــاس،  وابن  حمزة  قراءة  في   ﴾ 8
لوجود  مالك  وابن  الكوفييــن  رأي  والراجح  عجب»  من  واألياِم 
هذه  إلى  الرجوع  ويمكن  مذهبهم،  تؤيد  التي  والشــواهد  السماع 

القضية في كتب النحو المطولة.

ـ «لكن وبل وال»:  العطف ب
ُيْعَطُف بـ«لكن» بشــرط أن تقع بعد نفي أو نهي، وأن يكون 
المعطوف بها مفردًا، وأال تقترن بالواو، نحو: «ما حضر زيد لكْن 
تصاحب  ونحو: «ال  محمٌد»  لكــن  خالٌد  ُيَكاَفْأ  ونحو: «لم  خالٌد»، 
قبلها  لما  الحكم  تقرير  تفيد  لكن)  (أي:  وهي  مؤمنًا»،  لكْن  منافقًا 

وإثبات نقيضه لما بعدها.
وأما العطف بـ«ال» فيفيــد نفي الحكم عن المعطوف بعد أن 
ال الطالُب،  األســتاُذ  يتكلم  نحو:  عليه،  للمعطوف  ثبت  قد  يكون 
وزارني زيٌد ال أخوه، ونحو: كافأت المجد ال الكســول، ومن ثم 
فيشــترط للعطف بها أن يكون الــكالم قبلها موجبــًا (أي: مثبتًا 
ال منفيًا)، فال يصح نحو: ما خرج خالٌد ال محموٌد، وال يقال نحو: 

«ما حضر خالٌد ال أحمُد».
وأن  مفرد،  على  تدخل  أن  فيه  فيشترط  بـ«بل»  العطف  وأما 
تقع بعد كالم موجب (أي: مثبــت)، وكذا بعد كالم منفي، فإن 
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ورد بعــد كالم مثبت أو أمر أفادت اإلضــراب ( أي: اإلضراب 
عــن المعنــى األول ونقل الحكم إلــى الثانــي، فيصير األول 
الرجَل  بل  المحتاَج  ساعدت  نحو:  حكم)،  بال  عنه  كالمسكوت 
الضعيَف، وقرأت الدرَس بل الكتــاَب، وإن وقعت بعد نفي أو 
بعدها،  لما  نقيضه  وإثبــات  قبلها  لما  الحكم  تقرير  أفادت  نهي 
نحو: ما أســاء عمٌرو ظالمًا بل مظلومًا، وال تصاحُب منافقًا بل 

مؤمنًا صادقًا.

 عطف الفعل على الفعل أو على اسم يشبه الفعل:
يعطــف الفعل على الفعل بشــرط اتحاد زمانيهمــا نحو: إن 
 +  *  ) ﴿ ونحو:  الصابرين،  جزاء  َتَنْل  وتحتســْب  تصبْر 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ونحــو:   ،﴾ ,
¦ ﴾، كما يجوز عطف الفعل على االســم المشــبه له كاسم 
 Ð Ï ﴿ :الفاعل أو اســم المفعول أو الصفة المشبهة، نحو
 º  ¹  ¸  ¶ ﴿ ونحــو:   ،﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

.﴾ ¾ ½ ¼ »
قال الشاعر:

ه فــألــفــيــتــه يـــومـــًا ُيــبِــيــُر عـــدو
المعابرا  َيــْســتـِـِحــق عــطــاَء  ــرٍ  ــْج وُم

(أي: ُيْجــِري العطــاء الذي يســتحق لكثرتــه أن ُيْحَمَل في 
المراكب، وُيْعَبَر به).
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 ٤ ـ تعريف البدل وأقسامه:
البدل هو التابع المقصود بالحكم بال واسطة، (أي: بال حرف 
 7 ﴿ نحو:  (مطابق)  كل»  من  «كل  بدل  إلى  وينقســم  عطف)، 
8 9 : ; > = < ﴾، وبــدل بعض من 
 + ﴿ نحو:  اشتمال،  وبدل   ،﴾ )  (  '  &  %  $ ﴿ نحو:  كل، 
, - . / 0 1 ﴾ ونحــو: (أعجبنــي الطالُب ُخُلُقُه) 
إضراب،  بدل  أنواع:  ثالثــة  بدوره  وهو  منه،  للمبدل  مباين  وبدل 
وغلط، ونســيان نحو: (قــرأت نحوًا فقهًا، ونجــح أحمُد محمٌد، 
صليت الظهَر العصــَر) إذا كنت في العبــارة األولى تقصد البدل 
والمبدل منه قصدًا صحيحــًا، ثم أضربت صفحًا عن األول، وفي 
العبارة الثانية أخطأت في األول وغلط لسانك، وفي العبارة الثالثة 
ذكرت األول ســهوًا، (ويصح في العبارة الواحــدة أن تكون بدل 
إضراب أو غلط أو نسيان)، والفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان 
وهو  ـ  الثاني  وأن  باللســان،  يتعلق  ـ  الغلط  بدل  وهو  ـ  األول  أن 

بدل النسيان ـ يتعلق بالَجَناِن.

 إبدال الفعل من الفعل والجملة من الجملة:
يبدل الفعل من الفعل (بدل كل من كل، أو بعض من كل، أو 
اشــتمال) على الترتيب التي: إن جئتني َتْمِش إلــي ُأْكِرُمَك، وإْن 
ُتَصل تسُجُد هللا َيْقَبْلَك، ومنه: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 
: ; ﴾، وتبدل الجملة مــن الجملة كما في مثل قوله تعالى: 
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﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾. قــال ابن 
مالك مشيرًا إلى إبدال الفعل من الفعل:

َكَمْن الفعل  مــن  ــْعــُل  الــفِ وُيــْبــَدُل 
ُيَعــْن بنــا  َيْســَتِعْن  إلينــا  َيِصــْل 

 أسماء األفعال وأقسامها:
عمله،  ويعمل  الفعــل،  معنى  على  يدل  اســم  هو  الفعل  اســم 
وال يتأثــر بالعوامل، وال يقبل عالمات األفعــال، ويقبل التنوين من 
 ´  ³ ﴿ ونحو:   ،﴾ ª  ©  ¨  § ﴿ نحو:  األسماء،  عالمات 
ثالثة  إلى  الفعل  انقســام  الزمن  حيث  من  وينقســم   ،﴾ ¶  μ
أقسام: اسم فعل ماٍض، مثل: (هيهات ـ شّتان ـ ُسرعان)، واسم فعل 
ه» (بمعنى أتوجع)، و«َوْي»:  بمعنى أتضجر، و«ُأو « مضارع، نحو: «ُأف

.( (بمعنى أتعجب)، واسم فعل أمر مثل: (صْه وَمْه وآمين وَهُلم

 بعض األساليب النحوية:
١ ـ أسلوب االختصاص:

هو أن يذكر اسم ُيْعَرف بالمختص بعد ضميٍر ليوضح إبهامه 
ويخصصه، ثم ُتْذَكُر بقية الجملة.

وله أربع صور:
األولى أن يرد بلفــظ «أي: أو أية»، نحو: (أنــا ـ أيها العبُد ـ 

مفتقٌر إلى عفو اهللا، وأنا ـ أيتها األخت الفاضلة ـ أسافر غدًا).
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أقرى  ـ  العرَب  ـ  (نحــن  نحو:  بأل،  معرفــًا  يكون  أن  الثانية: 
الناس للضيف).

معاشَر  ـ  (نحن  نحو:  بـ«أل»  للمعرف  مضافًا  يكون  أن  الثالثة: 
األنبياِء ـ ال ُنوَرُث).

الرابعة: وهي قليلــة بأن َيِرَد علمًا، نحو قــول العرب: (بنا ـ 
تميمًا ـ ُيْكشــُف الضباُب)، وَيْغِلُب في الضمير المتقدم أن يكون 
للمتكلم، ويقل كونه للمخاطب، ويعرب االسم مفعوًال به منصوبًا 

على االختصاص بفعل محذوف وجوبًا تقديره أخّص أو أعني.

٢ ـ أسلوب اإلغراء وصوره:
ويعرب  ليلزمه،  محمود  أمر  على  المخاطب  حث  هو  اإلغراء 
تقديره  محذوف  بفعل  اإلغراء  على  منصوبًا  به  مفعوًال  به  الُمْغزى 
نحو:  والمكرر  (الصــالَة)،  نحو:  المفرد،  ثــالث:  وصوره  «اْلزم»، 
وإذا  القرآِن)،  وتالوَة  (الصالَة  نحو:  والمعطوف  الصالَة)،  (الصالَة 
من  غيرها  وفــي  جوازًا،  الفعل  حــذف  اإلفراد  صــورة  على  كان 
التكرار والعطف يحذف الفعل وجوبًا؛ ألن التكرار والعطف يقوم 
ينوب  أو  مقامه  يقــوم  وما  الشــيء  بين  ُيْجمع  و(ال  الفعل،  مقام 

عنه).
ومن اإلغراء قوله ژ في النداء لصالة العيد: (الصالَة جامعًة)، 
بفتح التاء في الصالة، أي: الزموا الصالة حالة كونها جامعًة، ومنه 

قول الشاعر:
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لــه ال أخــا  مــن  إن  أخــاك  أخــاك 
ِ ســالح بغير  الهيجــا  إلــى  كســاعٍ 

٣ ـ أسلوب التحذير وصوره:
التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، نحو: 
إياك الكذَب، وله أربع صور: اإلفــراد مثل: (النفاق)، والتكرار 
ومنه  والرياَء)،  مثل: (النفــاَق  والعطف  النفــاَق)،  مثل: (النفاَق 
قولــه تعالــى: ﴿ X W V﴾، ولفظ إياك، نحــو: (إياَك 
ر منه مفعوًال به  النفاق)، أو (إياَك من النفــاِق)، ويعرب المحذ
منصوبًا على التحذير بفعل محذوف جوازًا (مع المفرد) تقديره 
«احذر»، وبفعل محــذوف وجوبًا (مع بقية الصور)، ومنه قول 

الشاعر:
ــه ــإن ــــمــــراء ف ـــــاك ال ـــاك إي ـــإي ف

جالُب.  وللشــر ــاٌء  َدع الشــر  إلــى 

٤ ـ أسلوب االستغاثة:
من  ُيخلُص  َمْن  على  بها  ينادى  التي  النداء  أســاليب  من  هو 
شدة، أو ُيعين على دفع مكروه أو مشقة، ويتكون من ثالثة أجزاء:

١ ـ حرف نداء واستغاثة وهو (يا) دون غيرها من أخواتها.
٢ ـ المستغاث به مجرورًا بالم مفتوحة.

َلْلَقْوِم  (يا  نحو:  مكســورة،  بالم  مجرورًا  له  المســتغاث  ـ   ٣
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لِْلغريِق)، ونحو: قــول عمر بن الخطاب ƒ حين طعنه أبو لؤلؤة 
لِلمسلمين!).  ِ ـ : (يا َهللا المجوسي ـ َقبحه اهللا 

٥ ـ أسلوب الندبة:
نحو:  منه،  ــع  المتوج أو  عليــه  ع  المتفج نــداء  هي  الندبة: 
أسلوب  ويتكون  واِرجاله!،  وارأســاه!  وامعتصماه!،  واقدساه!!، 
الندبة من حرف نداء وندبة، وهو (وا)، والمنادى المندوب، ثم 
ألف الندبة، ثم هاء الســكت، نحو: (وافلسطيناه!)، وقد تحذف 
المندوب  المنــادى  ويعامل  الندبة،  ألف  وكذلك  الســكت  هاء 
عندئــذ معاملة المنــادى العــادي، مثل: «واقــدُس»، «واصالَح 

الديِن».

٦ ـ أسلوب النداء وأقسامه:
ـ  (أيا  وهي  أخواتها،  إحدى  أو  بـ(يا)  اإلقبال  طلب  هو  النداء 
هيا ـ أي ـ الهمزة) وهو خمســة أقسام: األول العلم المفرد، نحو: 
( يا إبراهيُم ـ يا آدمُ ) والثاني النكــرة المقصودة، نحو: (يا حي يا 
 ،﴾ ] \ [ Z  ﴿ قيوُم)، ونحو: (يا ولُد، يا بنُت)، ومنه
ونحــو: ﴿ ½ ¾ ¿ Á À.. ﴾، والثالــث المنــادى 
النكرة غير المقصودة، نحو: (يا غافًال والموت يطلبه)، ونحو قول 
سميَع  نحو: (يا  المضاف،  والرابع:  بيدي)،  ُخْذ  رجًال  الكفيف: (يا 
الدعاِء ـ يا عبَد اهللاِ)، والخامس: الشبيه بالمضاف، نحو: (يا رؤوفًا 
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بالعباد ـ يا واســعًا رحمُتُه ـ يا محمودًا خلُقه ـ يا سميعًا الدعاَء ـ 
يا شبيهًا بالبدر).

 الجمــل التي لهــا محل مــن اإلعــراب والجمل التي 
ال محل لها من اإلعراب:

أ ـ الجمل التي لها محل من اإلعراب:
الجمل التي لهــا محل من اإلعراب هي تلــك الجمل التي 

يصح وضع المفرد مكانها، ويستقيم المعنى، وهي سبع:
١ ـ الجمــل الواقعة خبرًا أيًا كان خبــرًا للمبتدأ أو خبرًا إلن 
وأخواتها أو خبرًا لكان وأخواتهــا، أو خبرًا لكاد وأخواتها، نحو: 
(الشــر قليله كثير)، ونحــو: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾، ونحو: 
كان محمد يصدق الحديــث، ونحو: ﴿ ¸ º ¹ ﴾، وكذلك 

.﴾ e d c b a ﴿ :نحو
٢ ـ الجمل الواقعة أحواًال، نحو: (ال تحكْم وأنت غضباُن).

 Í Ì Ë Ê ﴿ :٣ ـ الجمل الواقعــة صفات، نحو
.﴾ Ï Î

٤ ـ الجمــل الواقعــة مفعوًال بــه، نحو: (ظننتــك تدعوني، 
وحسبت زيدًا يتقي اهللا في عمله).

أو  بالفاء  جوابه  قرن  جازم  لشــرط  جوابًا  الواقعة  الجمل  ـ   ٥
ونحو:   ،﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ نحو:  الفجائية،  إذا 

.﴾ Z Y X W V U T ﴿
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 Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ نحو:  إليــه،  مضافًا  الواقعة  الجمل  ـ   ٦
.﴾ q p o n ﴿ :ونحو ،﴾ Ô

٧ ـ الجمــل التابعــة لواحدة مما ســبق نحــو: (العلم ينفع 
محمٌد  «كان  ونحــو:  وال يهمل )،  يمهل  اهللا  ( إن  ونحــو:  ويرفع)، 

، وُيْكِسُب المعدوَم». يْقِري الضيَف، وُيعين الَكل

ب ـ الجمل التي ال محل لها من اإلعراب:
الشمس  نحو: (نور  المستأنفة،  والجملة  االبتدائية  الجملة  ـ   ١

.﴾ X W V ﴿ :ال يخفى)، ونحو
٢ ـ الجملة المفســرة نحو: (الضيَف أكرمتــه)، (أي: أكرمت 
الضيف أكرمته)، فالجملة الثانية (أكرمته) تفسيرية ال محل لها من 
المنصوب  عنه  المشــغول  االسم  بعد  بوقوعها  وتعرف  اإلعراب، 
المتقدم، وكذا الواقع بعد االسم المرفوع بعد «إذا وإن» الشرطيتين 
 º  ¹  ¸ ﴿ ونحــو:   ،﴾ .  -  , ﴿ نحــو:  فــي  كمــا 
« ¼ ½ ﴾، «فالســماء» و«أحــد» فاعالن لفعل 
محذوف يفســره المذكور، وكل من جملة (انشقت) و(استجارك) 
وفي  البصري،  الرأي  على  اإلعراب  من  لهما  ال محل  تفســيريتان 
النحو  كتب  فــي  إليها  يرجع  أخــرى  توجيهات  اآليتيــن  إعراب 

المطولة.
آمن»،  الذي  نحو: «وقال  للموصول،  صلة  الواقعة  الجمل  ـ   ٣

ونحو قول اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾.
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 #  "  ! ﴿ نحــو:  لقســم،  جوابًا  الواقعة  الجمــل  ـ   ٤
 B  A  @  ?  >  =  < ﴿ ونحــو:   ،﴾ &  %  $

.﴾ C
٥ ـ الجمل االعتراضية، نحو: (اعلم ـ وفقك اهللا ـ أن النشاط 
واإلخــالص يــورث الِغَنى)، ونحو: قــال اهللا ـ تعالــى ـ ، وقال 
ـ ، وغيرها من جمــل الدعاء  الرســول ـ صلــى اهللا عليه وســلم 

والثناء.
٦ ـ الجمل الواقعة جوابًا لشــرط غير جــازم، أو جازم ولم 
عيب)،  فاإلطناب  كافيًا  اإليجاز  كان  (إذا  مثل:  بالفاء  جوابه  يقترن 
 S  R  Q  P  O ﴿ ونحو:  وُتسِعْد)،  َتْسَعْد  تستقم  ونحو: (إن 

.﴾ T
٧ ـ الجملــة التابعة لواحدة مما ســبق نحــو: (حضر محمد 
قولك:  ونحو  وأخلص)،  اجتهــد  الذي  (فاز  ونحو:  علّي)،  وخرج 

(إن تتق اهللا يجعل لك مخرجًا ويرزقك من حيث ال تحتسب).

:Oó©dG ÜÉH

· أقسام العدد:
ينقسم العدد في اللغة العربية إلى أربعة أقسام:

١ ـ المضاف، ويشــمل األعداد من ثالثة إلى عشــرة وما 
إلى  إلضافته  مضافــًا  َي  وُســم وألــف،  مائة  وكذلك  بينهمــا، 

المعدود.
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٢ ـ المركب: وهو ما تركب تركيبًا مزجيًا من عددين ويشمل 
األعداد من أحد عشر إلى تســعة عشر، ويستثنى العدد «اثنا عشر 

واثنتا عشرة».
٣ ـ المعطــوف وهو كل عددين ُعِطــف أحدهما على اآلخر 

مثل: الخامس والعشرون، والسادس واألربعون.
٤ ـ المفرد ويشــمل ألفاظ العقود من عشــرين إلى تسعين، 

ى هذا العدد َعْقدًا. ويشمل كذلك العددين (واحد واثنان) ويسم

 أحكام العدد:
١ ـ تذكير العدد وتأنيثه:

وتأنيثًا،  تذكيــرًا  معدودهما  يوافقان  واثنــان)  (واحد  العددان 
من  والعدد  اثنان،  كتابــان  عندي  ونحو:  واحد،  إٰله  اهللا  إنما  نقول: 
تأنيثًا  أو  تذكيــرًا  المعدود  يخالف  بينهما  وما  تســعة)  إلى  (ثالثة 
ر  َث العــدد، وإذا كان مؤنثًا ُذكدائمًا، فإن كان المعــدود مذكرًا ُأن
العدد، نحو: ﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾، ونحو: 
 ،﴾ ..I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿
وإن  المعدود،  خالفــت  مفردة  كانت  إن  حالتان،  لها  و(العشــرة) 
وعشــر  رجال،  عشــرة  هؤالء  نحو:  المعدود  وافقت  مركبة  كانت 
لها  عالقة  فال  تسعين)  إلى  عشــرين  (من  العقود  ألفاظ  أما  نسوة، 
بتذكيــر أو تأنيث حيث ترد بصيغــة المذكر دائمــًا مثل: (قرأت 

ثالثين كتابًا، وعشرين رسالة، وخمسين بحثًا).
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٢ ـ العددان (١١ ـ ١٢):
ألن  معدودهما؛  يوافقــان  عشــر)  واثنا  عشــر  (أحد  العددان 
الواحد واالثنين يوافقان، والعشــرة مركبة توافــق كذلك، فيوافق 
ونحــو:   ،﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ نحــو:  كلــه،  التركيــب 
 L  K  J ﴿ ونحــو:   ،﴾ X  W  V  U  T ﴿
 { z y x w v u t ﴿ :ونحــو ،﴾ N M

.﴾ ~ } |

٣ ـ األعداد المركبة:
من  فيركب  بينهمــا،  ال فاصل  عدديــن  مــن  تركب  ما  هي 
العشرة وما دونها، ويســمى األول صدر العدد المركب، والثاني 
فتح  على  ويبنى   (١٩ ـ   ١١) مــن  األعداد  هذا  ويشــمل  عجزه، 
الجزأين، ما عدا العدد (١٢) حيــث يأخذ صدره إعراب المثنى 
ألنه ملحق به، ويظل عجزه (عشــر أو عشــرة) مبنيًا على الفتح 
ال محل له من اإلعراب. قــال تعالى: ﴿ X W V ﴾، وقال: 
 $  #  "  ! ﴿ وقــال:   ،﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
% ﴾ فصدر العدد اثني عشــر واثنتي عشر يعرب حسب موقعه 
في الجملة، ويأخذ إعراب المثنى، ويظل العجز مبنيًا على الفتح 
من  وكالراء  مــن «محمد»  كالدال  ألنه  اإلعراب؛  من  له  ال محل 

«َرُجل».
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٤ ـ تمييز العدد:
ال بد للعــدد من تمييز، فإذا وقع بيــن األعداد (٣ ـ ١٠) 
 ¬ « ª © ¨ ﴿ :احتاج إلى تمييز جمع مجــرور نحو
 ،﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿ ونحو:   ،﴾ ®
مفرد  تمييز  إلــى  احتاج   (٩٩ ـ   ١١) األعــداد  بيــن  وقع  وإذا 
 d ﴿ ونحو:   ،﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ﴿ نحــو:  منصوب، 
كان  إذا  أما  اســماً )،  وتسعون  تســعة  ( هللا  ونحو:   ،﴾ f  e
العدد (١٠٠ و١٠٠٠) ومضاعفاتهــا ـ فيحتاج إلى تمييز مفرد 
مجرور، نحــو: ﴿ Z Y ] \ [ ﴾، ونحو: ﴿ - . / 
0 1 2 ﴾، أما العددان (١ ـ ٢) فيتطلبان صفة وال يحتاجان 
إلى تمييز، مثــل: ﴿ K J I H ﴾، ونحــو: (قرأت كتابين 
بحثين  في  (ونظــرت  اثنان)  كتابــان  (وعندي  ونحــو:  اثنين) 

اثنين).

:Oó©dG äÉjÉæc

وهي  إبهامها،  ليزيــل  تمييز  إلى  تحتــاج  مبهمة  كلمات  هي 
و«بِْضع»،  و«كذا»،  و«كأيْن»،  االســتفهامية،  و«كم»  الخبرية،  «كم» 
إليه  استمعت  رأي  من  وكم  المعهد؟  في  رجًال  كم  نقول:  و«َنيف» 
 ،﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ ونحــو:  القضيــة،  هذه  في 
صفحات  بِْضُع  وهذه  الكتــاب،  هذا  من  صفحة  كذا  قرأت  ومثل: 

كتبتها، ونحو: «عندي َنيٌف وثالثون عامًا».
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١ ـ «كم» الخبرية:
هي أداة لإلخبار عن معدود كثيــر مجهول الجنس والكمية، 
وال تحتــاج إلى جــواب، وتمييزها إّما أن يكــون جمعًا مجرورًا 
نحو:  بمن،  مجــرورًا  أو  باإلضافة،  مجــرورًا  مفردًا  أو  باإلضافة، 
 A   ﴿ ونحو:   ﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
قرأت  عالٍم  كم  أو  قابلتهم،  علماء  (كم  ونقول:   ﴾ D  C  B
على يديه)، (وكم مــن عالٍم قد بحث هذه القضيــة، وكتب فيها 

رأيه).

٢ ـ «كم» االستفهامية:
هي أداة يســتفهم بها عن معدود مجهــول الجنس والكمية، 
يكون  أن  ويجوز  منصــوب،  مفرد  وتمييزها  جواب،  إلى  وتحتاج 
مجرورًا «بمن» مضمــرة إذا كانت «كم» مجرورة بحرف جر نحو: 
(بكم  ويجوز  درهــم،  من  بكم  أي:  هذا؟)  اشــتريت  درهم  (بكم 
درهمًا اشتريت هذا؟)، وتوضع عالمة االستفهام في نهاية جملتها، 

نحو: (كم جزءًا تلوت اليوم؟) فتجيب: خمسة أجزاء.

 إعراب «كم» بنوعيها (خبرية واستفهامية):
تعرب «كم» في محل جــر إذا دخل عليها حرف الجر، نحو: 
(بكم درهمًا بِْعَت هذا؟)، وتكون فــي محل نصب مفعوًال به إذا 
ورد بعدها فعل متعد لم يذكر في محل نصب مفعوًال به إذا ورد 
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بعدها فعل متعــد لم يذكر مفعوله نحو: كــم رجًال قابلت؟ وكم 
كتابًا قــرأت؟ وتعرب في محل نصب علــى الظرفية إذا كني بها 
عن ظرف، نحو: (كم ساعة انتظرت؟ وكم ميًال قطعت؟)، وتكون 
في محل رفع على االبتداء إذا ورد بعدها مفرد، أو شبه جملة، أو 
فعل الزم أو فعل متعد ُذِكَر مفعوُله، نحو: كم طالبًا موجود؟ وكم 
رجًال في المعهد؟ وكم واحدًا رغبت عنه؟ وكم رســالة كتبتها؟، 
وهذه األحــكام تنطبق علــى كل من «كم» االســتفهامية، و«كم» 

الخبرية.

 أوجه االتفاق واالختالف بين «كم» االستفهامية، و«كم» 
الخبرية:

تتفقان في كونهما موضوعتين على حرفين، وتالزمان صدارة 
الكالم، وأنهما مبنيتان على السكون، وهما كنايتان عن مجهول.

وتمييز  منصوب،  االســتفهامية  «كم»  تمييز   أن في  وتختلفان 
«كم» الخبريــة مجرور، وأن االســتفهامية يســتفهم بها عن عدد 
مجهول، وتحتاج إلى جواب، و«كم» الخبرية ُيْخَبُر بها عن معدود 
عالمة  توضع  االســتفهامية  وأن  جــواب،  إلى  وال تحتــاج  كثير، 

االستفهام في نهاية جملتها، وليست كذلك «كم» الخبرية.

ْن: ٣ ـ َكَأي
ويجوز أن تنطق: «كأي وكائِن»، وهي مثل: «كم» الخبرية، َتِرُد 



203قواعد النحو

لإلخبار عن الكثــرة، وتمييز كأين (مجرور بمن) نحو: ﴿ { ~ 
 Q  P  O  N  M ﴿ ونحــو:   ،﴾ ¤  £  ¢  ¡  �
 t  s  r  q  p  o ﴿ ونحــو:   ،﴾ ...T  S  R
w v u ﴾، وتعرب (كأيــن) مبتدأ في محل رفع، وبعدها 
لها  خبرًا  تعرب  بعده  الفعليــة  الجملة  ثم  بمن،  المجرور  تمييزها 

في محل رفع.

٤ ـ «َكَذا»:
كناية عن شــيء أو عدد غير معلوم، وتفيد الكثرة، وتمييزها 
ومركبة  مفــردة  صــور:  ثالث  على  وتســتعمل  منصــوب،  مفرد 
ومعطوفة، نحو: (غرست كذا شــجرة)، و(عندي كذا كذا درهمًا)، 
و(يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يــوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا)، 
على  مبنية  وهــي  الجملة،  فــي  موقعها  حســب  (كــذا)  وُتعرب 

السكون.

٥ ـ البِْضُع (بكسر الباء وتسكين الضاد):
األعداد  معاملة  ويعامل  الصريحــة،  غير  المبهمة  األعداد  من 
من (ثالثة إلى تســعة)، فيذكر مع المؤنــث، ويؤّنث مع المذكر، 
 ﴾«  ª ﴿ تعالى:  قال  قصص)  وبضع  كتب،  بضعة  نحو: (عندي 
وقــال ژ : (اإليمان بضع وســبعون شــعبة... الحديث)، وتعرب 

حسب موقعها في الجملة، وهي من المعربات.
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ُف: ٦ ـ الَني
هي من األعداد المبهمة غير الصريحة، وتستعمل بلفظ واحد 
للمذكر والمؤنــث، ويؤتى بها بعد الَعْقِد، يقال: عشــرون ونيف، 

ومائة ونيف، وَأْلٌف ونيف؛ ألن «الَنيَف» ما زاد على العقد.

:áªJÉîdG

هذا آخر ما تيســر لي كتابته ومراجعته، وأسأل اهللا ـ تعالى ـ 
يه  أن يتقّبل هــذا العمل، ويجعله خالصًا لوجهــه الكريم، وأن ينق
من الرياء، ومن كل ما يحرمنا َقبولــه، وقد فرغت من كتابته يوم 
الخميس غرة المحرم من العام الســادس والعشرين بعد أربعمائٍة 
وألف مــن الهجرة على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التســليم، 
محمد  سيدنا  على  اهللا  وصلى  الشــقيقة،  ُعمان  ســلطنة  نزيل  وأنا 
تتم  بنعمته  الذي  هللا  والحمد  أجمعين،  وســلم  وصحبه  آله  وعلى 

الصالحات.



المـراجــــع
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التطبيقــات اللغوية للصف األول الثانوي (ســلطنة ُعمان)  ـ  ١
١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

التطبيقــات اللغوية للصف الثاني الثانوي (ســلطنة ُعمان)  ـ  ٢
١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

التطبيقات اللغوية (النحو والصرف والداللة) للصف الثالث  ـ  ٣
الثانوي (سلطنة ُعمان) ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

الدراسات اللغوية (النحو والصرف والعروض) تأليف األستاذ  ـ  ٤
الدكتور محمد قدري لطفي وآخرين ١٩٨٤هـ ـ ١٩٨٥م.

أ.  ـ  ٥ الصــرف)  قســم  الخامــس  (الجــزء  النحــو  تهذيــب 
د. عبد الحميد السيد طلب ـ مطبعة اإلرشاد ـ مصر ـ بدون 

تاريخ ـ أسهمت جامعة الكويت في نشره.
ـ  ـ  ٦ ١٤١١هـ  ـ  فاخــر  عبد العزيز  للدكتــور  النحــو  توضيح 

١٩٩٠م.
دار  ـ  ٧ ـ  المقصود  محمد  د. عبد المقصود  ـ  االســمية  الجملة 

الثقافة العربية ١٩٩٣م.
دراســات فــي األدوات النحوية ـ د. مصطفــى النحاس ـ  ـ  ٨

جامعة الكويت، ط٢، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
د. فارس  ـ  ٩ ـ  الذاتــي  التعلم  في  أســلوب  العربي  النحو  في 

محمد عيسى ١٩٩٤م دار ـ البشير للنشر والتوزيع.
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قواعد اللغــة العربية للمرحلة االبتدائيــة (المملكة العربية  ـ  ١٠
الســعودية) الرئاســة العامــة لتعليم البنــات ـ ١٤١٧هـ ـ 

١٤١٨هـ ـ (١٩٩٦ ـ ١٩٩٧م).
(المملكة  ـ  ١١ المتوســط  األول  للصــف  العربية  اللغــة  قواعد 

العربية السعودية) ـ وزارة المعارف ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
(المملكة  ـ  ١٢ المتوســط  الثاني  للصــف  العربية  اللغــة  قواعد 

العربية السعودية) ـ وزارة المعارف ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
القواعــد العربية الميســرة د. يحيــى شــامي ـ دار الفكر  ـ  ١٣

العربي ـ بيروت ١٩٩٣م.
كتاب حروف المعاني ألبي القاسم عبد الرحٰمن بن إسحاق  ـ  ١٤

كلية  ـ  الحمد  توفيــق  د. علي  وتقديم  تحقيــق  ٣٤٠هـ  ت 
اآلداب جامعة اليرموك ـ إربد ـ األردن ـ مؤسسة الرسالة ـ 

دار األمل ـ ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
«لغتــي» للصف األول اإلعدادي (ســلطنة ُعمــان ـ وزارة  ـ  ١٥

التربية والتعليم) ط١٢ (١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م).
ـ  ـ  ١٦ العلوم  دار  كلية  ـ  ســالم  د. عوض  النحو  في  محاضرات 

قسم النحو والصرف والعروض ٨٥/ ١٩٨٦م.
المحيــط في أصــوات العربية ونحوهــا وصرفها ـ محمد  ـ  ١٧

األنطاكي ـ دار الشرق العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة.
الليثي  ـ  ١٨ عبد اللطيف  د. أحد  األولى  للفرقة  النحو  في  مذكرة 

و د. السيد أحمد صقر ١٩٨٥م.
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المرجع السهل في قواعد النحو العربي: هشام عامر عليان،  ـ  ١٩
و د. سميح أبو مغلي ط٧ (١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م).

معجم علــوم اللغة العربيــة عن األئمة د. محمد ســليمان  ـ  ٢٠
عبد اهللا األشــقر ـ مؤسســة الرســالة بيروت ـ لبنان ـ ط١ 

(١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م).
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف  ـ  ٢١

الشــريف وضعه محمــد فــؤاد عبد الباقــي ـ دار المعرفة 
بيروت ـ لبنان ط١ ـ ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.

المعجم الوسيط ـ إبراهيم مصطفى وآخرون ـ دار اآلداب ـ  ـ  ٢٢
الشــارقة ـ دار الدعــوة إســتانبــول ـ تركيــا (١٤١٠هـ ـ 

١٩٨٩م).
ملخص قواعــد اللغة العربيــة تأليف فؤاد نعمة ـ الناشــر  ـ  ٢٣

مكتبة األنجلو المصرية ـ القاهرة ـ ط٨/ ١٩٨٥م.
الجارم  ـ  ٢٤ علــي  ـ  العربية  اللغــة  قواعد  فــي  الواضح  النحو 

ومصطفى أمين (المرحلة الثانوية) دار المعارف ٢٠٠٠م.
القضاء  ـ  ٢٥ معهد  ـ  العامة  الشــرعية  الدراســات  مرحلة  النحو 

ـ  األول  الجزء  ُعمان)  (ســلطنة  واإلرشاد  والوعظ  الشرعي 
تأليف هــالل اليحمــدي وصالح أحمد البوســعيدي ط٢ 
د. عثمان  تأليــف  الثاني  والجــزء  ١٩٩٥م).  ـ  (١٤١٥هـــ 
ـ  (١٤١٤هـ  ط١  البوســعيدي  أحمد  وصالح  بابكر  الفكي 

١٩٩٥م).
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النحو األساسي د./ أحمد مختار عمر وآخرون ـ منشورات  ـ  ٢٦
ذات السالسل ـ الكويت ط١ (١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م).

ـ  ـ  ٢٧ األقســام)  (جميع  الثانوي  الثاني  للصف  والصرف  النحو 
المملكة العربية السعودية ـ وزارة المعارف ـ الطبعة األولى 

(١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م).
دار  ـ  ٢٨ ـ  شامي  د. يحيى  العربية  قواعد  في  التطبيقية  النصوص 

الفكر العربي ـ بيروت ١٩٩٣م.
الواضح في قواعد اللغة العربية (المملكة العربية السعودية)  ـ  ٢٩

ـ الرئاســة العامة لتعليــم البنات ـ المرحلة المتوســطة ط 
(١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م).
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